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RESUMO

Na  seara  dos  estudos  sobre  Gênero,  Ciência  e  Tecnologia,  há  correntes  feministas  que
compreendem  que  a  tecnologia  e  a  sociedade  se  constituem  mutuamente.  Desta  forma,
também consideram que relações de gênero estão implicadas na tecnologia e em toda a sua
cadeia  de  planejamento,  produção,  consumo e  apropriação  (CASTAÑO, 2008;  GARCÍA,
1999; HARAWAY, 2004; 2009; SEDEÑO, 1999; TABACK, 2007; WAJCMAN, 1991, 2006,
2009). Temos como universo desta pesquisa a comunidade das/dos entusiastas dos princípios
sociotécnicos da cultura hacker e do movimento software livre, que são aqueles que acreditam
que toda forma de informação, inclusive os programas computacionais, devem ser livres e
difundidos  entre  todos  (HIMANEN,  2001;  LEVY,  1994;  RAYMOND,  2001;  SILVEIRA,
2004). Em teoria, a cultura hacker, o movimento software livre (SL) e os feminismos têm em
comum  o  caráter  ativista  e  questionador  da  ordem  social,  além  de  valores  tais  como  a
liberdade e a igualdade. Contudo, apesar desses ideais, há notáveis desigualdades e tensões de
gênero  no interior  da comunidade  software livre,  evidenciado,  principalmente,  pelo baixo
número de mulheres atuantes e pela própria existência de grupos de mulheres que discutem o
tema. Sendo assim, a participação de mulheres se torna centro de debates e de atividades de
empoderamento  que  buscam,  em  princípio,  melhorar  o  convívio,  o  volume  de  uso  e  a
qualidade da contribuição feminina ao software livre. Analisar estas organizações de mulheres
na  comunidade  software livre  com um olhar  feminista  é,  de  um modo  geral,  entendê-la
enquanto espaço para a discussão de desigualdades, uma crítica à produção de tecnologia e à
associação  de  ideologias  masculinas  hegemônicas  à  tecnologia.  Nesta  comunidade,
escolhemos  enquanto  objeto  empírico  o  grupo  /MNT  –  Mulheres  na  Tecnologia
<http://mulheresnatecnologia.org/>, que se propõe a debater o tema e fomentar a igualdade de
gênero na área, também através do uso e da filosofia do software livre. O objetivo do trabalho
é procurar conhecer o lugar social e ativista desse grupo de mulheres na comunidade SL do
Brasil, buscando compreender como se dá a sua atuação e como as mulheres a percebem.
Especificamente,  buscamos  1)  entender  as  motivações  para  a  participação  em grupos  de
mulheres nas TICs; 2) compreender as interações entre as mulheres do grupo e a relação com
outros grupos similares; 3) investigar as tensões de gênero vivenciadas por estas mulheres; 4)
conhecer as percepções destas mulheres sobre o tema gênero e tecnologias da informação e
comunicação (TICs); 5) identificar as linhas de ação do grupo no sentido do empoderamento
das mulheres na comunidade SL. A metodologia utilizada nesta pesquisa combina métodos
qualitativos  em  ambiente  online e  presencial  baseados  na  etnografia  digital  multimodal
(AMARAL et al., 2008; BRAGA, 2006; ESTAELLA & ARDÈVOL, 2007; FRAGOSO et al.,
2011; KOZINETS, 2009; MURTHY, 2008),  ou seja,  uma variação do método etnográfico
adaptado ao ambiente digital. Dessa forma, confrontamos os princípios da cultura hacker e do
software livre  com  as  questões  feministas  a  fim  de  interpretar  como  as  mulheres  estão
modificando ou hackeando as relações de gênero nesta comunidade.

Palavras-chaves: mulheres; gênero; tecnologia; feminismos; cultura hacker; software livre;
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RESUMEN

En el área de los estudios sobre Género, Ciencia y Tecnología hay corrientes feministas que
entienden  la  tecnología  y  la  sociedad  como  mutuamente  constituidas.  Así,  también
consideran que relaciones de género están implicadas en la tecnología y a lo largo de su
cadena de planificación, producción, consumo y apropiación (CASTAÑO, 2008;  GARCÍA,
1999; HARAWAY, 2004; 2009;  SEDEÑO, 1999;  TABACK, 2007; WAJCMAN, 1991, 2006,
2009). El universo de esta investigación es la comunidad formada a partir de los principios
socio-técnicos de la cultura hacker y del movimiento software libre, que son aquellos que
creen que todas las formas de información, incluyendo programas informáticos, deben ser
libres  y  distribuidos  entre  todos  (HIMANEN,  2001;  LEVY,  1994;  RAYMOND,  2001;
SILVEIRA,  2004).  En  teoría,  la  cultura  hacker,  el  movimiento  del  software  libre  y  los
feminismos tienen en común el carácter activista y valores como la libertad y la igualdad. Sin
embargo,  a  pesar  de  estos  ideales,  existen notables  desigualdades  y  tensiones  de  género
dentro de la comunidad software libre, evidenciadas principalmente por el bajo número de
mujeres activas y por la existencia de los grupos de mujeres. Por lo tanto, la participación de
mujeres se convierte en el centro de debates y de actividades de empoderamiento que buscan,
en principio, mejorar la convivencia, el volumen de uso y la calidad de la contribución de las
mujeres al software libre. Analizar estas organizaciones de mujeres en la comunidad software
libre con una mirada feminista es, en general, comprender esta comunidad como un espacio
para la discusión de las desigualdades,  una crítica a la producción de tecnología y a la
asociación  de  ideologías  masculinas  hegemónicas  en  la  tecnología.  En  esta  comunidad,
elegimos  como  objeto  empírico  el  grupo  /MNT  –  Mulheres  na  Tecnologia
<http://mulheresnatecnologia.org/>, que tiene el objetivo de discutir el tema y promover la
igualdad de género en el área, también mediante el uso y la filosofía del software libre. Por
lo  tanto,  procuramos conocer  el  lugar social  y  activista  de este  grupo de  mujeres  de la
comunidad SL en Brasil, buscando comprender cuales son sus acciones y cómo las mujeres
las perciben. En concreto, buscamos 1) comprender las motivaciones para la participación
en grupos de mujeres en las TICs; 2) entender las interacciones en el grupo de mujeres y la
relación con otros grupos similares; 3) investigar las tensiones de género experimentadas por
estas  mujeres;  4)  conocer  las  percepciones  de  estas  mujeres  sobre  el  tema  género  y
tecnologías de la información y de la comunicación (TICs); 5) identificar las líneas de acción
del grupo hacia el empoderamiento de las mujeres en la comunidad de SL. La metodología
utilizada en esta investigación combina métodos cualitativos en el entorno virtual y cara a
cara basados en la  etnografía digital  multimodal  (AMARAL et  al.,  2008;  BRAGA, 2006;
ESTAELLA &  ARDÈVOL,  2007;  FRAGOSO  et  al.,  2011;  KOZINETS,  2009;  MURTHY,
2008), es decir, una variación del método etnográfico adaptado para ser aplicado en los
ambientes virtuales.  De este modo, confrontamos los principios de la cultura hacker y del
software  libre  con  las  cuestiones  feministas  a  fin  de  interpretar  cómo las  mujeres  están
“hackeando” las relaciones de género en esta comunidad.

Palabras clave: mujeres; género; tecnología; feminismos; cultura hacker; software libre;
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ABSTRACT

In the area of Gender studies, Science and Technology, there are feminist approaches that
understand that technology and society are mutually constituted. This way they also consider
that gender relations are implicated in technology and all its process of planning, production,
consumption  and  appropriation  (CASTAÑO,  2008;  GARCÍA,  1999;  HARAWAY,  2004;
2009;SEDEÑO, 1999; TABACK, 2007; WAJCMAN, 1991, 2006, 2009). The universe of this
research is the community of enthusiasts of socio-technical principles of the hacker culture
and the free software movement, which are those who believe that all forms of information,
including computer programs, should be free and distributed among all (HIMANEN, 2001;
LEVY,  1994; RAYMOND, 2001; SILVEIRA, 2004).  In  theory,  the hacker  culture,  the free
software (FS) movement and the feminisms have the activist and questioning character of the
social order in common, and values such as freedom and equality. However, despite these
ideals, there are notable inequalities and gender tensions within the free software community,
evidenced mainly by the low number of active women and even the existence of women's
groups to discuss the topic. Thus, the participation of women becomes the center of debates
and empowerment activities that seek in principle to improve the living, the amount of use
and  the  quality  of  women's  contributions  to  free  software.  To  analyze  these  women's
organizations  in  the  free  software community  with  a feminist  viewpoint  is,  in  general,  to
understand it  as an area for  discussion of  inequality,  a critique of  the production of the
technology  and  the  association  of  male  hegemonic  ideologies  with  technology.  In  this
community,  we  have  chosen  as  the  empirical  object  the  group  /MNT  –  Mulheres  na
Tecnologia <http://mulheresnatecnologia.org/>, that aims to discuss the issue and to promote
gender  equality  in  the  area,  also  through  the  use  and  philosophy  of  free  software.  The
objective of the work is to seek to know the social and activist place of this group of women in
the  FS community  in  Brazil,  seeking  to  understand how their  actions  are done and how
women perceive them. Specifically, we seek to 1) understand the motivations for participation
in women's groups in information and communication technologies (ICTs); 2) understand the
interactions  between the women inside  the  group and the  relationship  with other  similar
groups; 3) investigate gender tensions experienced by these women; 4) know the perceptions
of these women on the gender topic and ICT; 5) identify the group's lines of action towards
women's empowerment in the FS community. The methodology used in this research combines
qualitative methods in  the  online world  and face  to  face  environment  and it  is  based in
multimodal  digital  ethnography  (AMARAL  et  al.,  2008;  BRAGA,  2006;  ESTAELLA  &
ARDÈVOL,  2007;  FRAGOSO  et  al.,  2011;  KOZINETS,  2009;  MURTHY,  2008),  ie,  a
variation of the ethnographic method adapted to the digital environment. Thus, we confront
the principles of the hacker culture and the free software movement with feminist issues in
order to interpret how women are hacking gender relations in this community.

Keywords: women; gender; technology; feminisms; hacker culture; free software;
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1 APRESENTAÇÃO: NERDINHAS E NERDONAS – HACKERS

Hackers, geek, nerds são alguns dos nomes usados para referir-se a eles.  Nerd é um

termo que do inglês designa as pessoas que se dedicam mais aos seus interesses intelectuais

do  que  aos  aspectos  da  vida  social,  por  exemplo.  Os  nerds são  inteligentes,  estudiosos,

dedicados,  aficionados.  No  colégio,  eram  os  melhores  da  turma,  se  destacavam  em

matemática  e  em outros  assuntos  técnicos.  Contudo,  os  nerds também  são  considerados

desprovidos de habilidades sociais, como “fazer amigos e influenciar pessoas”, sexy-appeal,

etc. Em semelhança aos nerds, mas com mais atuação social e cultural, surgiram os geeks. Por

muito tempo, eles roubaram a cena falando de música, cinema, TV e jogos eletrônicos; eles

até frequentam festas e namoram. Mas a expansão da Sociedade da Informação, da Rede e do

destaque das empresas de Tecnologia da Informação (em diante, TI) dominando o mercado

global, os  nerds ganharam espaço. Hoje em dia, ser  nerd é legal, está na moda, pode ser o

nerd old school, pode ser o geek, pode ser técnico ou não.

Antes desta reviravolta, surgiram também um tipo especial de nerds ligados ao ramo da

computação. Por volta da década de 80, tais  nerds viviam em meio aos computadores e aos

seus  softwares;  se  reuniam  para  tirar  dúvidas  e  anunciar  descobertas  e  novas  soluções

técnicas;  compartilhavam tudo o que conseguiam baixar ou produzir;  buscavam o desafio

intelectual,  mesmo  que  este  talvez  estivesse  em  servidores  de  terceiros;  valorizavam  o

trabalho, a liberdade, a criatividade; promoviam ações ativistas, buscando por transparência,

privacidade e conhecimento para todos. Estes são os  hackers. É certo que alguns desses se

enveredaram pelo submundo dos vilões crackers. Ambos figuram no imaginário de aspirantes

estudiosos e profissionais da TI: são como super-heróis.

A diferença de outrora é que, hoje, os nerds são potencialmente ricos. Parte dos hackers

estão trabalhando em prol do Wikileaks e do software livre, a outra parte também viraram os

nerds ricos da capa da Times. Os  crackres… bem, estes continuam atacando a NASA e os

sistemas de defesa das grandes potências,  pichando os sites “.gov” e aplicando golpes de

cartão de crédito.

Contudo, como talvez tenha ficado subentendido com o relato feito até aqui, ser nerd e

ser  hacker também implica  num recorte  de  gênero:  sempre  são  retratados  como homens

jovens  que  usam  óculos  e  canetas  no  bolso  da  camisa  e  passam  horas  em  frente  a

equipamentos computacionais. Hacker são sempre “eles”, e nunca “elas”.

Diante deste gap formado pela aparente ausência de mulheres nas comunidades hackers,
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ativistas,  pesquisadoras,  profissionais  e  estudantes  do  sexo  feminino,  que  atuam  nas

Tecnologias da Informação e Comunicação (em diante, TICs), questionando este fenômeno e

agindo no sentido de mudar esta situação. Surgiam assim, as “nerdinhas” e as “nerdonas”, que

além de suas  atividades  junto às tecnologias digitais,  também promovem o  hacking ou a

alteração das relações de gênero nas TICs.

Estes termos foram inventados por garotas1,  que em sua maioria são comunicadoras

imersas na cultura digital e que descreveram (se apropriaram) com estes termos as diferentes

áreas de atuação e perfis das mulheres que atuam em iniciativas sobre gênero e tecnologias da

informação e comunicação. Elas se consideraram as “nerdinhas”, as que usam as TICs em

suas  atividades  cotidianas,  profissionais  e  na ação de mostrar  a  perspectiva  das  mulheres

sobre o assunto. É o que falam em seu site: “Visamos trazer o melhor do conteúdo Geek/Nerd

e Pop para os leitores  com uma visão feminina,  mas sem ser  cor-de-rosa”.  Já as  garotas

ligadas  à  área  da  computação  e  informática  foram  consideradas  por  elas  as  “nerdonas”.

Podemos considerar que estes são outros termos para se referir às nerds e às geeks, e sendo

assim  também  podemos  considerá-las  as  hackers do  gênero2,  visto  o  trabalho  que  estas

garotas vêm desempenhando em suas comunidades, neste e nos demais grupos de mulheres

nas TICs. Sim, porque elas não estão sozinhas nesta missão de dar visibilidade à atuação de

mulheres nas tecnologias digitais.

Então  após  conhecer  nerdinhas  e  nerdonas  “hackeadoras”  do  gênero  nas  TICs,

decidimos que o universo deste estudo seja a comunidade formada por ativistas do movimento

software livre (em adiante, SL) no Brasil que debatem gênero em seus diferentes fóruns de

discussão presenciais  e  online,  visto que os  softwares livres são aqueles que permitem as

liberdades para o estudo, a modificação, a distribuição e a difusão das modificações para

todas/os as/os usuárias/os que retenham tais habilidades. Para isso, assumimos a perspectiva

de  que o SL envolve,  além de  aspectos  técnicos,  dimensões  sociais,  culturais,  e  políticas

relevantes  para  o  tema  em questão  (BENKLER,  2006;  MURILLO,  2009;  SHAW,  2011;

SILVEIRA, 2004).

Consideramos que a ausência de mulheres em comunidades sociotécnicas como a do

1

Por  uma  das  integrantes  do  grupo  de  mulheres  responsáveis  pelo  site  Garotas  Geeks
<http://www.garotasgeeks.com#/>.  A entrevista  ocorreu  durante  o  evento  Campus  Party  Brasil  em São
Paulo-SP, em 2009. Na ocasião, desenvolvíamos uma pesquisa exploratória sobre os grupos de mulheres das
TICs e buscávamos conhecer diferentes grupos de mulheres.

2 Falamos de “hackear o gênero” inspirando-nos no texto “Hackeando el patriarcado: La lucha contra la
violencia hacia las mujeres como nexo. Filosofía y práctica de Mujeres en Red desde el ciberfeminismo
social” da espanhola Montserrat Boix (BOIX, 2007).
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SL, não é apenas uma questão de acesso e/ou de habilidades, e sobretudo, não é um problema

apenas das mulheres. Portanto, para analisar esta brecha e as relações de gênero presentes

neste  contexto,  nos  referenciamos  nas  críticas  feministas  à  tecnociência  (ou  no

tecnofeminismo de Judy Wajcman e Donna Haraway), principalmente, no que se refere às

implicações de gênero decorrentes do androcentrismo e do etnocentrismo nos seus processos

de  planejamento,  produção  e  consumo  (CASTAÑO,  2008;  GARCÍA,  1999;  HARAWAY,

2004; 2009; SEDEÑO, 1999; TABACK, 2007; WAJCMAN, 1991, 2006, 2009). Sendo assim,

investigamos não apenas as potencialidades do SL em associação ao movimento de mulheres,

mas  também  buscamos  descobrir  quais  questões  de  gênero  são  vivenciadas,  sofridas,

discutidas, compreendidas e também combatidas pelas mulheres nesta comunidade.

O objeto de estudo são as nerdinhas e as nerdonas “hackeadoras” das relações de gênero

de uma destas comunidades do movimento SL, ou seja, as mulheres que se organizam em

grupos que debatem gênero e frequentam os espaços de debate da comunidade software livre.

Sendo assim, escolhemos como objeto empírico deste estudo o grupo /MNT – Mulheres na

Tecnologia <http://mulheresnatecnologia.org/>. O grupo aborda as tecnologias da informação

e  comunicação  de  um  modo  geral,  mas  também  tem  sua  origem  e  atuação  ligadas  à

comunidade  SL.  O  grupo  já  completou  cinco  anos  de  atuação,  possui  uma  estrutura

organizacional bem definida e busca o empoderamento das mulheres em diferentes aspectos.

Dessa forma, o recorte nos permite ouvir e interpretar às mulheres tecnólogas e ativistas

da comunidade SL em seus encontros presenciais e nos seus meios de comunicação digitais e,

em especial, ao grupo de mulheres /MNT. Grupo este que se organiza para debater o tema e

fomentar  a  igualdade  de  gênero  na  área,  inclusive,  através  do  uso  e  das  ideologias  dos

softwares livres. 

O objetivo geral da tese é analisar a comunidade brasileira de software livre, enquanto

exemplo da cultura  hacker no Brasil,  a  partir  de uma perspectiva de gênero.  Procuramos

entender  o lugar  social  e  ativista  de um grupo de mulheres  (as organizadas em torno do

/MNT) na comunidade SL do Brasil, buscando compreender como se dá essa atuação e como

as  mulheres  percebem a  sua  própria  agência.  Especificamente,  buscamos  1)  entender  as

motivações para a participação em grupos de mulheres na TI; 2) compreender as interações

entre as mulheres do grupo e a relação com outros grupos similares; 3) conhecer as tensões de

gênero vivenciadas por estas mulheres; 4) conhecer as percepções destas mulheres sobre o

tema gênero e TICs; 5) identificar as linhas de ação do grupo no sentido do empoderamento

das mulheres na comunidade SL. Dessa forma, confrontamos os princípios da cultura hacker e
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do software livre com as questões feministas a fim de interpretar as tensões de gênero nesta

comunidade.

A metodologia  utilizada  nesta  pesquisa  combina  métodos  qualitativos  em ambiente

online e  presencial  baseados  na  etnografia  digital  multimodal  (AMARAL  et  al.,  2008;

BRAGA, 2006; ESTAELLA, ARDÈVOL, 2007; FRAGOSO et al., 2011; KOZINETS, 2009;

MURTHY, 2008), ou seja, uma variação do método etnográfico adaptado para ser aplicado

nas TIC. Neste caso,  utilizamos a observação em campo presencial,  além de entrevistas e

questionário autoaplicável  (formulário  online).  Dessa forma,  foi  necessário  a  imersão e  o

engajamento com o grupo pesquisado através de participação em sua lista de discussão por e-

mail e site, bem como em suas atividades presenciais. Para a coleta de informações entre as

participantes de eventos presenciais sobre software livre, elegemos: o Fórum Internacional de

Software Livre (em diante,  FISL) (Porto Alegre-RS),  por ser considerado o maior  evento

deste tema na América Latina; o Encontro de Mulheres na Tecnologia (ENMNT) (Goiás-GO),

organizado pelo /MNT; e o VI Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico

(CONSEGI  2013)  (Brasília-DF).  Sendo assim,  assumo diversos  papéis  no  contexto  desta

pesquisa, de entusiasta do SL, de pesquisadora, de integrante do grupo /MNT e, sobretudo,

mulher.

A tese está estruturada da seguinte forma: no capítulo 2, desenvolvemos o marco teórico

deste trabalho, referente à cultura  hacker, ao  software livre e à relação entre feminismos e

software livre. No capítulo 3 abordaremos a crítica feminista à tecnociência, bem como as

perspectivas teóricas e políticas sobre o empoderamento das mulheres nas TICs. O capítulo 4

apresenta as considerações metodológicas relativas à etnografia aplicada a ambientes digitais,

utilizando  métodos  qualitativos  aplicados  em  ambientes  físico  e  online.  A partir  deste

capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa. No capítulo 5, apresentamos o mapeamento

que tenta representar o universo dos grupos e iniciativas em gênero e SL no Brasil hoje. No

capítulo 6, aprofundamos as análises sobre o grupo pesquisado, apresentando as interações

sociais e os principais debates de suas integrantes. Por fim, no capítulo 7, analisamos quais

são as relações entre a comunidade SL e o ativismo deste grupo de mulheres da tecnologia e

quais as suas ações em prol do empoderamento das mulheres neste contexto.

Concluo afirmando que os grupos de mulheres, tal como o /MNT, são os principais

agentes no que se refere aos debates sobre gênero e às ações que buscam o empoderamento

das mulheres na comunidade software livre brasileira. Além dos esforços para atuar no sentido

de impulsionar a participação das mulheres nas TICs e suprir suas limitações sociais neste
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processo,  /MNT  também  precisa  enfrentar  desafios  no  âmbito  interno  ao  grupo  e  na

comunidade SL. Contudo, o grupo se destaca por se manter ativo e ajudar a formar redes de

colaboração  com  outras  iniciativas  em  gênero  e  TICs.  Por  fim,  posso  entender  que  a

comunidade  SL,  no  que  diz  respeito  ao  empoderamento  das  mulheres  e  a  partir  de  seus

princípios hackers, ora agrega estas mulheres, ora lhes impõe mais desafios. De forma geral, o

SL  é  encarado  pelas  iniciativas  de  mulheres  como  solução  sociotécnica  e  ideológica

promissora apesar dos conflitos e das poucas oportunidades efetivamente disponibilizadas.
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I – REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

2 A COMUNIDADE SOFTWARE LIVRE DO BRASIL

O software livre vem se tornando uma estratégia e um arcabouço tecnológico e cultural

cada  vez  mais  difundido  no  Brasil,  seja  no  âmbito  comunitário,  governamental  ou

empresarial. O que por um lado pode ser visto como um cenário promissor, ainda apresenta

problemas, tais como o baixo índice de desenvolvimento de programas de computacionais por

brasileiras/os  em  projetos  de  softwares  livres,  as  dificuldades  para  a  remuneração  de

desenvolvedores e para o financiamento dos projetos, além da concorrência travada contra os

softwares proprietários.  Fora os aspectos econômicos e políticos,  no  software livre,  assim

como nas demais TICs, também pode ser observada uma brecha digital de gênero, que fica

evidenciada pela baixa participação de mulheres nesta comunidade, bem como algumas outras

questões de gênero que detalharemos ao longo deste trabalho.

Diante  deste  cenário,  primeiro  abordaremos  os  fundamentos  e  características  do

software livre com base na cultura hacker para, depois, demonstrar indícios da pouca presença

e participação de mulheres na comunidade,  usando como marco interpretativo a  literatura

(escassa, diga-se de passagem) sobre gênero, feminismo e software livre.

Dessa forma, o objetivo deste capítulo é caracterizar o universo de pesquisa de forma a

facilitar a compreensão das questões de gênero neste ambiente, bem como conhecer quais

debates  estão sendo levados à  frente  pelos  grupos de mulheres  desta  comunidade.  Sendo

assim,  apresentaremos  o  software livre  e  a  cultura  hacker enquanto  um  fenômeno  que

apresenta aspectos técnicos mas também sociais, culturais e filosóficos, e que merece uma

leitura  com perspectiva  de  gênero,  visto  que  este  é  um tema pouco abordado no mundo

acadêmico.
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2.1 A CULTURA DOS HACKERS E DO SOFTWARE LIVRE

É  comum  vermos  o  termo  hackers sendo  utilizado  para  denominar  “piratas”  ou

bandidos  especializados  em  informática  responsáveis  por  crimes,  golpes  e  ataques

cibernéticos,  principalmente,  de  segurança  a  sistemas  de  informação3.  Contudo,  para  este

sentido, sugerimos que o mais adequado é a utilização do termo cracker, o que tem intenção

de causar danos e prejuízos4. Por outro lado, entendemos que hackers são pessoas aficionadas

por informática e assuntos afins, que buscam desafios intelectuais, defendem a liberdade e o

compartilhamento  do  conhecimento  entre  todas/os  e  estão  envolvidas/os  em  atividades

técnicas e ativistas (HIMANEN, 2001; LEVY, 1994; RAYMOND, 2001; SILVEIRA, 2004;

WARK, 2006).

As relações entre estes hackers, as TICs e a sociedade é considerada como regida pela

chamada ética hacker, que indica os valores e as condutas que são aceitas como hackerismo.

Steven Levy, com seu livro “Hackers. Heros of the Computer Revolution” lançado em 1984, é

considerado o primeiro autor a se dedicar à compilação do modo de vida e das condutas

destas  pessoas  denominadas  hackers,  bem como  das  comunidades  formadas  ao  redor  da

construção  e  programação  de  computadores,  como  a  do  Instituto  de  Tecnologia  de

Massachusetts  (MIT)5.  Para  o  autor,  tal  ética  é  norteada  pela  máxima:  “[o]  acesso  aos

computadores – e à qualquer coisa que possa lhe ensinar algo sobre como o mundo funciona –

deve ser ilimitado e completo”6 (LEVY, 1994, p. 40, tradução nossa)7. O autor complementa

tal ideia de livre acesso e trabalho informatizado, promovendo que toda informação deve ser

livre;  o  trabalho  e  o  poder  devem  ser  descentralizados  e  que  o  autoritário  deve  ser

desacreditado; o julgamento do trabalho  hacker deve se dar a  partir  de seu próprio valor

(meritocracia) e não ser enviesado por critérios como títulos, idade, raça ou posição social; a

computação também pode criar arte e beleza, e os computadores podem melhorar a vida das

pessoas (LEVY, 1994) .

3 Um outro uso do termo hacker é o associado aos profissionais e estudiosos que trabalham especificamente
com segurança da informação e segurança de redes de computadores. Exemplo deste uso pode ser visto no
texto  de  explicação  do  evento  Hackers  To  Hackers  Conference  (H2HC),  disponível  em:
<http://gris.dcc.ufrj.br/events/h2hc-hackers-to-hackers-conference-8th-edition>.

4 Segundo Lessig (2009), a deturbação do real sentido do termo hacker é uma forma de depreciar a cultura
hacker e o movimento  software livre, agindo assim contra a criatividade e o ativismo dos mesmos. Neste
mesmo sentido, segundo o autor, atua a regulação da propriedade intelectual via copyright, por exemplo.

5 Do inglês, Massachusetts Institute of Technology.
6 A expressão hands on pode ser entendida no sentido de “mãos à massa”, significando também proatividade.
7 Texto original: Access to computers – and anything which might teach you somethig about the way the 

world works – should be unlimited and total. Always yield to the hands-On Imperative!
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Segundo Himanen (2001), em seu conhecido livro “A ética dos hackers e o espírito da

era  da  informação”,  são  parte  da  ética  hacker o  compartilhamento  das  realizações

tecnológicas, o convívio em rede, o trabalho colaborativo, que visa a atividade em si mais do

que  a  remuneração,  além  da  busca  pela  preservação  da  liberdade  de  expressão  e  da

privacidade dos cidadãos. Então a ética hacker, segundo este autor, é uma ética do trabalho e

do convívio na qual são fundamentais o compartilhamento do conhecimento, o voluntariado e

a criatividade. 

Possuir  “espírito  revolucionário”  e  ser  contra-hegemônico,  bem como  a  exercitar  a

criatividade e a curiosidade são característicos dos hackers, segundo a publicação que ficou

conhecida  como  “O  Manifesto  de  um  Hacker”  de  1986  (THE  MENTOR,  1986,  1998),

assinado  pelo  hacker  The  Mentor,  cujo  nome  real  é  Loyd  Blankenship.  O  autor  se

autodenominou um hacker e disse pertencer a uma coletividade ativista:

Sim, eu sou um criminoso. Meu crime é a curiosidade. Meu crime é descobrir o que
os jurados pensam e sabem e não o que vêem. Meu crime é descobrir seus segredos,
algo que não te deixará esquecer jamais o meu nome.
Eu sou um HACKER, e este é o meu manifesto. Você pode me capturar, mas não
pode  prender  todos,  pois  no  fim  das  contas,  nós  somos  todos  iguais  (THE
MENTOR, 1998).

Em outro texto também muito conhecido, publicado em 2001 e intitulado “Como se

tornar um hacker”, Eric Steven Raymond explica que  hackers são fascinados pela busca e

pelo desafio com otimização e qualidade do seu trabalho, compartilhando suas soluções de

problemas  informáticos.  Ainda  segundo  o  autor,  os  hackers são  ativistas  e  prezam  pela

liberdade em um sentido  stricto, ou seja, liberdade de expressão, liberdade de manifestação

política, etc. Mas Raymond (2001) também chama a atenção para o uso da atribuição hacker à

pessoa que possui tal atitude nas mais variadas áreas, não apenas na informática, apesar de

lembrar  que  originalmente  esta  denominação  surgiu  com  o  aparecimento  das  redes  de

comunicação digital como a ARPAnet e a Internet. Da mesma forma, Levy (1984) também

observou que as atividades dos hackers não estão apenas ligadas ao acesso aos computadores.

Ou  seja,  podemos  encontrar  hackers que  se  dedicam  às  mais  variadas  atividades,

apresentando as características anteriormente citadas.

A mentalidade  hacker  não  é  confinada  a  esta  cultura  do hacker-de-software.  Há
pessoas que aplicam a atitude hacker em outras coisas, como eletrônica ou música --
na verdade, você pode encontrá-la nos níveis mais altos de qualquer ciência ou arte.
Hackers  de software  reconhecem esses  espíritos  aparentados de  outros  lugares  e
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podem chamá-los de "hackers" também -- e alguns alegam que a natureza hacker é
realmente independente da mídia particular em que o hacker trabalha (RAYMOND,
2001).

Firmado nesta ética hacker,  o movimento  software livre se originou com a criação do

Projeto GNU8 em 1983, pelo desenvolvedor do MIT e  hacker Richard Stallman. Com este

projeto,  Stallman  tem  como  objetivo  desenvolver  uma  alternativa  livre  aos  sistemas

operacionais  proprietários  e  demais  programas  que  controlam  os  computadores  e  são

executados por eles. A liberdade de software e de conhecimento almejada por Stallman estava

baseada nas práticas de compartilhamento típicas do meio universitário e foi motivada pela

necessidade de adaptar softwares para demandas individuais. Assim, o projeto buscou superar

as limitações dos programas proprietários, que limitam o uso e as adaptações por parte dos/as

usuários/as, até dos mais capacitados para tarefas computacionais.

Este ativista também é o responsável pela criação da Fundação Software Livre (FSF)9

em 1985, que financia o Projeto GNU e outros projetos de  softwares, buscando garantir a

liberdade dos programas computacionais juridicamente, através de um conjunto de licenças de

software10. Desta forma, a FSF é uma referência para a comunidade software livre e considera

que  para  o  conhecimento  ser  livre  precisa  garantir  as  chamadas  “quatro  liberdades”  do

software.

Por “software livre” devemos entender aquele software que respeita a liberdade e
senso de comunidade dos usuários. Grosso modo, os usuários possuem a liberdade
de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Com essas
liberdades,  os usuários (tanto individualmente quanto coletivamente) controlam o
programa e o que ele faz por eles. […] Um programa é software livre se os usuários
possuem as quatro liberdades essenciais: 

 A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade 0). 

 A liberdade de  estudar  como o  programa funciona,  e  adaptá-lo  às  suas
necessidades (liberdade 1). Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-
requisito. 

 A liberdade  de  redistribuir  cópias  de  modo  que  você  possa  ajudar  ao
próximo (liberdade 2). 

 A liberdade  de  distribuir  cópias  de  suas  versões  modificadas  a  outros
(liberdade 3). Desta forma, você pode dar a toda comunidade a chance de se
beneficiar de suas mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-
requisito (GNU, 2013).

8 Este nome é derivado de um acrônico recursivo relativo à “GNU is not Unix”, uma brincadeira para lembrar
ao público que, apesar de se utilizar de fundamentos similares ao do antigo sistema operacional Unix, o
software do Projeto GNU é original, não se utilizou do sistema citado.

9 Free Software Foundation (FSF). Site: <http://www.fsf.org/>, acessado em 28 jan. 2013.
10 Documentos de teor  jurídico e contratual  que acompanham o  software e  tratam de questões  como uso,

modificação,  distribuição,  propriedade,  etc  de  uma  determinada  instância  do  software.  As  licenças  do
software livre visam manter a sua liberdade.
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No que tange à noção de liberdade (do software), precisamos também problematizá-la.

Silveira (2010) chama a atenção para o fato de que tanto a tecnologia, quanto a liberdade são

construções sociais. Ele critica o que considera ser um “mito”: pensar que a sociedade da

informação está fundamenta em princípios liberais, ou seja, na “ideia de que o poder político

estatal  deve  respeitar  os  direitos  individuais:  a  propriedade  privada,  a  livre  iniciativa

econômica e as liberdades fundamentais, entre elas a liberdade de expressão, de associação e

de imprensa” (SILVEIRA, 2010, p. 67). O autor afirma que nem todas as políticas nacionais

concordam (aceitam e interpretam) com esses princípios da mesma forma e que estas podem

interferir  nas  práticas em redes  sociotécnicas.  Como exemplo,  cita  as  leis  que proíbem o

compartilhamento de produtos  culturais  com propriedade intelectual  em diferentes  países.

Segundo Lessig (2004) as  licenças de  software existem e,  no caso do  software livre,  são

necessárias, pela atribuição de propriedade (copyrights) que se faz a estes, que não passam de

recursos  informacionais,  bens  intangíveis.  Então  é  um  dos  desafios  da  FSF  assegurar  a

liberdade dos softwares.

O que em termos computacionais é chamado de código fonte é um arquivo digital de

texto em linguagem dos humanos que quando transformado em linguagem de máquina gera o

então chamado código binário, composto apenas de “1” e “0”, que será entendido e executado

pelo computador ou outro dispositivo computacional. 

Galloway (2010) explica que em virtude de seu funcionamento, o software ressalta a sua

interface  (o  que  vemos  na  tela)  em  detrimento  da  sua  parte  técnica  (o  que  o  software

realmente  faz  mediante  códigos  computacionais)  e  que  não  há  garantia  de  transparência

quando o usuário é um leigo. Ao contrário, opina ele, quanto mais opacidade mais facilidade

de uso pois o usuário apenas clica um signo (ícone ou hiperlink) codificado, cujas instruções

estão contidas sem maiores explicações. Por isso a necessidade de acesso ao código-fonte

para o entendimento e controle total sobre o mesmo. É através do acesso ao código-fonte que

podemos ter certeza das ações desempenhadas pelo  software, o que não se restringe ao que

vemos apresentado na tela dos dispositivos técnicos (a interface).

O software é muitas vezes entendido como se existisse em vários níveis ou modos.
No nível da autoria, o software existe como “código-fonte”, um texto legível por
humanos que contém comandos escritos em uma linguagem computacional de alto
nível,  como  C++.  Quando  esse  código-fonte  é  compilado,  os  comandos  são
traduzidos em um código legível por máquina, chamado de aplicativo executável,
que consiste nos comandos básicos que podem ser compreendidos pelo hardware da
máquina. Esse aplicativo cria uma terceira modalidade de software, a experiência
em tempo  real  de  efetivamente  iniciar  e  executar  o  software  como um usuário
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normal. Essas três modalidades — código-fonte, executável, e interface — são três
aspectos cruciais de qualquer tecnologia de computador. A interface é muitas vezes
considerada primária, já que ela é experiência existente do software, já que ela se
refere a um usuário. Porém, ao mesmo tempo, o executável é por si só o momento
determinante, já que ele contém efetivamente os comandos maquínicos necessários
para  o  software  funcionar.  Mas  o  executável  é  apenas  o  resultado  de  uma
compilação  maquínica  do  código-fonte,  que  é,  portanto,  considerado  essencial,
como a receita para o trabalho criado, ou a partitura musical para a performance.
Então, para a “fonte” do software funcionar, ele deve aparecer sob uma forma que
não é a sua (o executável), apenas para ser experimentado em uma terceira forma,
completamente diferente das outras duas.  Isso é o que poderia ser chamado de a
lógica oculta do software: o software se esconde exatamente no momento em que se
expressa mais plenamente (GALLOWAY, 2010, p. 99).

Sobre  a  economia  dos  softwares livres,  Benkler  (2006)  aponta  que  a  liberação  do

código-fonte  dos  softwares livres  é  a  chave  principal  de  uma  estratégia  de  produção

colaborativa que, potencialmente, beneficia a participação em um mercado global de uso e

produção de tecnologia da informação (TI):

[…] não haverá  restrições  de  base  de  capital  mínimo necessário  para  entrar  no
mercado e tentar desenvolver uma reputação de confiabilidade. Como estratégia de
desenvolvimento, então, a utilização de software livre atinge a transferência de bens
baseados  em  informações  de  graça  ou  a  baixo  custo.  Além  disso,  transfere  a
informação sobre a natureza do produto e do seu funcionamento, o código fonte.
Finalmente, permite a transferência, pelo menos potencialmente, de oportunidades
para aprender fazendo e de oportunidades para a participação no mercado global.
Isto depende do conhecimento de uma plataforma de software livre que qualquer um
é livre  para  aprender,  em vez  de  acesso ao  capital  financeiro  ou  inventários  de
propriedade intelectual como pré-condições para a participação efetiva (BENKLER,
2006, p. 323, tradução nossa)11.

A produção  colaborativa  na  qual  os  softwares livres  estão  inseridos  é  criada  e  se

alimenta do que se costuma chamar de commons digitais ou de bens comuns e intangíveis12. O

commons é  resultado  da  produção  e  do  compartilhamento  de  recursos  que  podem  ser

reutilizados livremente. De acordo com a sua natureza, os commons podem ser classificados

como  não-rivais  –  por  não  entrarem  em  concorrência;  anti-rivais  –  por  possibilitarem  a

geração de outros recursos (BENKLER, 2006; SILVEIRA, 2007; SIMON & VIEIRA, 2008).

Neste  sentido,  Bustamante  (2010)  considera  que  o  uso  dos  bens  comuns  como  o

11 Texto original:  However, there will be no baseline constraints of minimal capital necessary to enter the
market and try to develop a reputation for reliability. As a development strategy, then, utilization of free
software  achieves  transfer  of  information-embedded  goods  for  free  or  at  low  cost.  It  also  transfers
information about the nature of the product and its operation—the source code. Finally, it enables transfer,
at  least  potentially,  of  opportunities for learning by doing and of  opportunities  for participating in the
global market. These would depend on knowledge of a free software platform that anyone is free to learn,
rather than on access to financial capital or intellectual property inventories as preconditions to  effective
participation.

12 Este foi o tema da dissertação de mestrado da autora desta tese: ver Paz (2010).
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software livre é uma aposta para o fomento de uma esfera pública interconectada. Para isso, se

faz  necessária  a  expansão  da  informática,  a  liberdade  de  padrões  de  comunicação,  de

hardwares e de softwares, entendendo assim a comunicação e as TIC como importantes para

temáticas que envolvem aspectos políticos associados à tecnologia13. Dessa forma, o acesso

livre aos  commons é uma forma de garantir a cidadania e a democratização da cultura e do

conhecimento (BUSTAMANTE, 2010; SILVA, 2010; SILVEIRA, 2004) .

Em outras palavras, é o que acontece quando se atua em ambientes estratégicos, em
que vários agentes atuam de forma que as decisões de um depende das decisões dos
demais, seguindo as regras dos ambientes paramétricos, aqueles em que o mundo e
o conjunto de possibilidades já dadas não são modificáveis pelas decisões de outros
sujeitos.  Os  bens  comuns  podem ser  usados  através  de  normas  sociais  que  não
precisam de relação de propriedade (BUSTAMANTE, 2010, p. 25-27).

Então com base nessa possibilidade de horizontalidade da produção de conhecimento e

de bens comuns não/anti rivais, é que podemos definir o software livre como um movimento,

principalmente,  de  cunho  técnico,  político  e  social,  que  busca  a  liberdade  de  uso  e

desenvolvimento de software e que repudia estratégias mercadológicas abusivas e incoerentes

com práticas colaborativas da cultura hacker. Quando estendemos essas premissas aos demais

produtos culturais e intelectuais, temos a chamada cultura livre (LESSIG, 2004). Ou seja, o

software livre é um movimento que se baseia em liberdade, no amplo compartilhamento do

conhecimento técnico informático e na produção colaborativa (BENKLER, 2006; ROCHA,

2007; SILVEIRA, 2004), formando assim a comunidade do software livre ou comunidade SL

como usaremos neste trabalho. Sendo assim, a comunidade e o movimento  software livre

formam uma das vertentes mais proeminentes da cultura hacker.

O software livre é parte constituinte de uma cultura da liberdade e colaboração. Dessa

forma,  este não é um fenômeno e um problema que se limita  à comunidade  hacker, mas

também  traz  possibilidades  para  toda  sociedade.  Dessa  forma  o  SL  também  pode  ser

compreendido em termos de movimento social, pois preza pela horizontalidade e participação

sem restrições.

Uma forma de entender mais sobre esta cultura em torno dos SL é através das suas

controvérsias, temas que estão ligados à sua definição em termos de liberdades, que dizem a

respeito  de  aspectos  políticos,  sociais  e  econômicos,  como  a  adoção  deles  pelo  governo

federal, a sua oposição aos  softwares proprietários e ao não pagamento de  royalities, como

13 Como o caso das questões de gênero e de como as mulheres podem se empoderar com as TICs, como
veremos no próximo capítulo.
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apontado por Guesser (2005).

O consumo de  software livre alcançou o  status de política pública de informática do

governo federal desde o primeiro mandato do presidente Lula e vem seguindo durante os

governos de Dilma14, pelo menos oficialmente. A escolha se deve, principalmente, ao fato do

software livre ser associado, à economia e à melhor forma de fomentar a inclusão sociodigital,

além do desenvolvimento e inovação tecnológicos nacionais, evitando-se monopólios. 

Na medida em que a qualidade, confiabilidade e facilidade de auto-personalização
são consistentemente melhores com determinados produtos de software livre, eles
são atraentes para os governos dos países em desenvolvimento, pelas mesmas razões
que eles são para os governos dos países desenvolvidos. No contexto das nações em
desenvolvimento,  os  argumentos  adicionais  primários  até  então  incluem  custo,
transparência,  liberdade  de  dependência  de  uma  única  fonte  externa  (leia,
Microsoft),  bem  como  o  potencial  de  programadores  de  software  locais  para
aprender o programa, adquirir habilidades e, portanto, entrar no mercado global mais
facilmente, com os serviços e aplicações para software livre. [...] Outros argumentos
a  favor  as  aquisições  governamentais  em  software  livre  focam-se  no  valor  de
transparência de software utilizado para fins públicos (BENKLER, 2006, p. 321-
322, tradução nossa)15.

Mesmo havendo ações do governo federal favoráveis a este paradigma tecnológico, de

um lado, há parcerias do próprio governo com multinacionais do software proprietário (como

a  Microsoft),  de  outro.  Tais  parcerias  são  alianças  mercadológicas  que  não beneficiam a

sociedade,  e  denotam  a  falta  de  vontade  política  efetiva  e  integral  para  a  adoção  de

tecnologias  livres.  Apesar  do  SL  não  gerar  pagamento  de  royalities,  necessita  de

investimentos em contratação de pessoal, treinamento e desenvolvimento, além da presença

de profissionais especializados para tais funções. Por isso o apoio estatal e governamental é

fundamental.

Os softwares livres são considerados uma alternativa de qualidade e mais coerentes para

a viabilização de projetos com financiamento realizado através de recursos públicos na área

de tecnologia da informação e da comunicação (COSTA, 2007). Diante desses argumentos, e

da militância hacker comprometida com a causa do SL, a sociedade civil e órgãos do governo

passaram a fomentar e apoiar projetos de incentivo que valorizam o uso de software livre de

14 Ver Portal Software Livre no Governo do Brasil: <http://www.softwarelivre.gov.br/>.
15 Texto original:  To the extent that quality, reliability, and ease of self-customization are consistently better

with certain free software products, they are attractive to developing-country governments for the same
reasons that they are to the governments of developed countries. In the context of developing nations, the
primary additional arguments that have been made include cost, transparency, freedom from reliance on a
single  foreign  source  (read,  Microsoft),  and  the  potential  of  local  software  programmers  to  learn  the
program, acquire skills, and therefore easily enter the global market with services and applications for free
software. […] Other arguments in favor of government procurement of free software focus on the value of
transparency of software used for public purposes.
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forma que, hoje, muitos programas e inciativas estatais  assumem o software livre como uma

política pública16.

Raymond (2000) chama a atenção para o fato de que o sistema operacional GNU/Linux

trouxe uma importante inovação não apenas de cunho técnico mas também social, devido ao

seu modelo de produção colaborativo e aberto. O SL é estruturado em uma ecologia cujas

dinâmicas de desenvolvimento são diferenciadas em relação às praticadas pelo mercado dos

softwares proprietários. Isto porque o SL está inserido numa lógica de produção comunitária e

colaborativa,  com  sua  própria  perspectiva  ética,  mercadológica  e  técnica,  e  tem  o  seu

desenvolvimento modelado de acordo com o paradigma do “bazar” (RAYMOND, 2000), em

vez do modelo “catedral”. A perspectiva “bazar” é marcada pela participação da comunidade

na criação de diversas estratégias de auto-organização, planejamento e desenvolvimento do

software.  O  modelo  “catedral”,  para  Raymond,  representa  a  produção  centralizada  e

hierárquica, típica de ambientes empresariais proprietários.

Ainda ao que se refere ao debate sobre paradigmas de desenvolvimento de software em

comunidade, também existem as diferenças entre o que é produzido como software livre ou

como  software de código aberto. Representando a primeira destas vertentes, temos a Free

Software  Foundation  (FSF)  e  seu  líder  Richard  Stallman,  cujas  preocupações  são  mais

políticas que técnicas, acerca da liberdade e desenvolvimento de programas computacionais.

Já com uma abordagem focada na técnica e na adequação comercial, está Erick Raymond e a

Open Source Iniciative (OSI)17. 

Segundo Richard Stallman, explica que na prática as duas abordagem (software livre e

código  aberto)18 geram  a  mesma  categoria  de  software,  porém  a  partir  de  perspectivas

diferentes:

Os dois termos [software livre e código aberto] descrevem quase a mesma categoria
de  software,  porém  eles  apoiam  visões  baseadas  em  valores  fundamentalmente

16 Um exemplo é o edital no qual o Ministério das Comunicações faz chamadas para serviços em  software
livre.  BRASIL.  Software  Livre  no  Governo  do  Brasil.  Edital  para  contratação  de  Software  Livre  no
Ministério  das  Comunicações.  Disponível  em:
<http://www.softwarelivre.gov.br/casos/editalcomunicacao/view>, acessado em: 13 mar. 2013.

17 Iniciativa que também defende a existência do software livre, ou software de código aberto, como prefere
denominar. Está mais envolvida com questões técnicas e que tornem o software mais competitivo no mundo
corporativo. O denominado movimento Open Source conta com a Open Source Iniciative como entidade
gestora assim como a Free Software Foundation está  para o movimento  software livre.  Estas  entidades
defendem um conjunto equivalente de licenças de  software,  mas possuem ponto de vista diferentes.  As
iniciativas também atuam em conjunto, em algumas causas. Site: <http://opensource.org/>.

18 Ambas abordagens dão origem ao termo menos polêmico e menos politizado Software Livre e de Código
Aberto (FOSS). Em inglês, Free and OpenSource Software, considerado mais amplo e agregador de ambas
as formas de produção.
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diferentes. O código aberto é uma metodologia de desenvolvimento; o software livre
é um movimento social. Para o movimento do software livre, o software live é um
imperativo ético, pois apenas o software livre respeita a liberdade dos usuários. Em
contrapartida,  a filosofia do código aberto considera os problemas em termos de
como tornar o software “melhor” — e apenas num sentido prático. Ela diz que o
software  não-livre  é  uma  solução  inferior  para  o  problema  prático  em  questão
(STALLMAN, 2012).

Para Benkler (2006), apesar de não possuir o mesmo caráter político, o open source com

a sua grande adoção no mercado também ajudou a promover o debate acerca de TIC para

práticas alternativas de desenvolvimento e políticas tecnológicos.

Software livre é sobre liberdade ("livre como em liberdade de expressão, não cerveja
grátis"  é  o  epitáfio  de  Stallman  para  ele).  "O  software  de  código  aberto"  foi
escolhido como um termo que não conteria conotações políticas. Era simplesmente
um modo de organizar a produção de software que pode ser mais eficaz do que a
produção baseada em mercado. Este movimento de despolitizar a produção em pares
do software levou a uma espécie de cisma entre o movimento do software livre e as
comunidades  de  desenvolvedores  de  software  de  código  aberto.  É  importante
entender, no entanto, que do ponto de vista da sociedade em geral e da trajetória
histórica da produção de informação, geralmente, o abandono da motivação política
e a importação do software livre para o  mainstream não o faz menos interessante
politicamente, mas muito mais. Open source e sua ampla adoção nos negócios e na
burocracia mainstream permitiu ao software livre emergir do mundo do software e
se mover para o centro do debate público sobre práticas alternativas para a forma
corrente de fazer as coisas (BENKLER, 2006, p. 66, tradução nossa)19. 

Focando na denominação do sistema operacional livre e de código aberto em si, tem-se

ainda a questão das denominações “Linux” e “GNU/Linux”, que talvez seja uma controvérsia

derivada  da  “Livre  versus Aberto”.  Os  defensores  das  causas  filosóficas  e  de  liberdade

tecnológica chamam a atenção para o fato de que a denominação “Linux” é imprecisa e não

dá o devido mérito ao Projeto GNU, que participou com códigos e demais trabalhos técnicos

e, ainda, com o aprimoramento do conceito de liberdade e com as licenças de  software. É

neste ponto que entram a FSF e as licenças de softwares livre, como a GNU Licença Pública

Geral (GPL)20, que garante oficialmente as quatro liberdades do SL. Esta licença trata das

19 Texto original: Free software is about freedom (“free as in free speech, not free beer” is Stallman’s epitaph
for it). “Open-source software” was chosen as a term that would not carry the political connotations. It was
simply a mode of organizing software production that may be more effective than market-based production.
This move to depoliticize peer production of software led to something of a schism between the free software
movement and the communities of open source software developers. It is important to understand, however,
that from the perspective of society at large and the historical trajectory of information production generally
the abandonment of political motivation and the importation of free software into the mainstream have not
made it less politically interesting, but more so. Open source and its wide adoption in the business and
bureaucratic mainstream allowed free software to emerge from the fringes of the software world and move
to the center of the public debate about practical alternatives to the current way of doing things.

20 Do inglês, GNU General Public License.
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questões jurídicas que garantem a liberdade do software, e que ainda precisam dialogar com

as leis específicas de cada país.

Outra  controvérsia  recorrente na comunidade brasileira  do  software livre  é  sobre os

baixos números de contribuidores da cadeia produtiva do SL no Brasil. Este país apresenta

baixos índices de desenvolvimento e demais tipos de contribuições referentes aos códigos

fontes, em relação ao tamanho da sua comunidade de usuários finais e profissionais, como

argumenta Silva (2011).  Como exemplo, podemos tomar o conjunto de desenvolvedores do

Projeto GNU/Debian, que apresenta em um mapa a nacionalidade de seus colaboradores21.

Com este  mapa,  fica evidente a  grande participação de estadunidenses  e  de europeus em

consideração a dos brasileiros e de outros latino-americanos. 

De  uma  forma  geral,  a  posição  de  desenvolvedor/a  está  ligada  a  uma  posição  de

destaque dentro da comunidade software livre. O texto “Software livre não nasce em árvores:

do colonialismo ao extrativismo digital” (SILVA, 2011) e seus comentários nos ajudam a

entender essa dinâmica. O autor discorre sobre a necessidade de se reconhecer a importância

dos desenvolvedores e de como estes precisam ser melhor remunerados. Segundo o autor, é

necessário modificar o perfil da comunidade de SL no Brasil que é composta em grande parte

pelos chamados não desenvolvedores. Ou seja, contribui-se pouco com o desenvolvimento de

código-fonte,  focando-se,  em sua  maioria,  na  utilização,  divulgação,  tradução  e  inclusão

digital22:

Considero que seja fundamental termos no Brasil uma comunidade tão militante e
ativa na publicidade e no suporte às soluções de software livre, mas infelizmente
isso  não  é  suficiente,  pois  deixamos  de  ser  colonizados  digitais e  somos  hoje
extrativistas  digitais.  […]  É  por  isso  que  afirmo  que  vivemos  hoje  o
extrativismo digital: encontramos uma fonte aparentemente inesgotável de recursos
e estamos usando e abusando dela, sem nos preocupar com a sua manutenção. Isso
pode  até  nos  dar  uma  sensação  de  liberdade  e  controle  do  próprio  nariz  bem
confortável, mas não nos levará a lugar algum e pior do que isso, quando a fonte se
esgotar  (e  sim,  ela  pode  se  esgotar  um  dia),  voltaremos  à  nossa  vidinha  de
colonizados,  e  seremos  novamente  saudosistas  de  uma  “era  de  ouro”,  tal  como
nossos amigos mais velhos hoje se lembram da reserva de mercado (SILVA, 2011).

O mesmo texto, também traz indícios de que esse é um ponto que pode causar polêmica

ao ser relacionado com um possível elitismo e existência de hierarquia dentre as funções da

cadeia produtiva dos software livres, como podemos ver no comentário a seguir:

Enquanto aqui os desenvolvedores estão se congratulando, em outro site as coisas

21 Ver “Localização dos Desenvolvedores” em <http://www.debian.org/devel/developers.loc.pt.html>. 
22 O que pode ser um indicativo das demandas apresentadas por um país em desenvolvimento.
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começam  a  mudar:
http://br-linux.org/2011/software-livre-nao-nasce-em-arvores-do-colonialismo-ao-
extrativismo-digital/#comments
O Sr. Mauro se posiciona corretamente: Não existe essa hierarquia de importância
que vocês atribuem, mas uma relação de interdependência que envolve todas as
áreas com 1 objetivo: entregar o melhor produto. Talvez seja por isso que vocês
encontrem problemas de ter uma empresa patrocinando os seus projetos.
Talvez falte essa maturidade: Perceber que não são o último biscoito do pacote, mas
uma  parte  de  um  esforço  maior.  Isso  se  aplica  *ainda  mais*  no  caso  de
desenvolvimento comunitário: ninguém quer ter chefe nas horas vagas (ANONIMO,
2001)23.

Polêmica a parte,  Machado (2009) corrobora com a afirmação sobre o perfil  dos/as

contribuidores/as, pois relata que, na comunidade em torno do desenvolvimento do sistema

operacional  GNU/Linux  Debian24,  por  exemplo,  a  quantidade  de  desenvolvedores/as

brasileiros/as é baixa em relação aos europeus e estadunidenses. Por outro lado, os demais

colaboradores  da  comunidade  SL colocam  o  Brasil  em  destaque  dentro  da  comunidade

internacional deste movimento.

Esta comunidade de muitos participantes, porém de poucos desenvolvedores, tem como

sua principal  marca o ativismo associado ao uso e  fomento dos  softwares livres.  É neste

sentido que Shaw (2011) ao caracterizar a comunidade SL no Brasil, considerou que os e as

militantes do software livre compõem uma elite insurgente de especialistas tecnocratas que se

uniram contra a hegemonia do neoliberalismo, atuando cultural, econômica e politicamente de

dentro de instituições que operam neste mesmo sistema. Para este autor, os líderes que se

mobilizaram para criar ações pró  software livre - inclusive dentro do governo a partir  do

primeiro  mandato  do  presidente  Lula,  são  pessoas  ligadas  a  organizações  políticas25,

movimentos sociais e até mesmo funcionários do governo e de grandes empresários das TICs.

Em parte, em decorrência desta militância, o crescimento do consumo de tecnologias

livres e da cultura livre no Brasil tem, decerto, como um indício a existência de vários grupos

e  outras  formas  de  associações  a  respeito  de  uma variada  gama de  projetos  de  software

nacionais e internacionais, além da vasta agenda de eventos distribuídos por todas as regiões

brasileiras e que são promovidos por iniciativas governamentais, privadas e comunitárias26.

23 Disponível em: <http://www.trezentos.blog.br/?p=5907>. Acesso em 19 Jun. 2014.
24 Uma variante do sistema operacional GNU/Linux padrão. Tais variações são denominadas de distribuição

GNU/Linux e mantém suas particularidades, bem como o público-alvo. Ver <http://www.debian.org/>.
25 Principalmente, o Partido dos Trabalhadores (PT).
26 Ver  lista  de  grupos  de  usuários  e  eventos  disponibilizados  no  Portal  Software  Livre,  disponível  em:

<http://softwarelivre.org/>, acessado em 24 jan. 2013.
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2.1.1 Comunidades e grupos

Sobre o conceito de comunidade, Recuero (2001) apresenta duas definições encontradas

na literatura da Cibercultura: uma indica que, associado ao termo comunidade, há elementos

relativos ao sentimento de pertencimento, à territorialidade e à permanência; a outra definição

diz que comunidade está associada ao lugar físico e ao grupo social.

Sobre  grupo  social,  entendemos  que  é  a  reunião  de  pessoas  sob  um  determinado

objetivo compartilhado, ou seja, é a

Reunião de indivíduos que interagem entre si  de formas sistemáticas.  Os grupos
podem variar  de associações bastante pequenas a organizações ou sociedades de
grande escala. Independente de seu tamanho, um aspecto decisivo do grupo é o fato
de seus membros terem uma consciência de identidade comum (GIDDENS, 2005, p.
268).

Diante das práticas sociais observadas na cibercultura, surge ainda o termo comunidade

virtual para designar o tipo de convívio social na rede, que envolve interações, emoções e

trocas (RHEINGOLD, 1996).  Para Jones (1997) uma  comunidade virtual é um fenômeno

sociológico que está relacionado com um grupo social e com a comunicação mediada por

computador. Segundo Kendal (2011), existem algumas definições de comunidades virtuais: as

que  pressupõem  a  existência  de  interesses  e  objetivos  comuns  que  conectam  os  e  as

integrantes, além da sua permanência e frequência no suporte  online utilizado pelo grupo

social (RIGINGS, GEFEN, 2006; KENDALL, 2011); e as que buscam entender as relações

afetivas  e  os  valores  entre  os  membros,  seu  compromisso,  suas  identidades  e  histórias

compartilhadas (KENDALL, 2011). Neste último tipo de comunidade, apesar de não existir

uma territorialidade, o suporte técnico assume um papel importante; contudo este suporte é

apenas um complemento da comunidade. Ou seja, é o estabelecimento virtual (JONES, 1997),

o  lugar  que  possibilita  que  a  comunidade  se  reúna,  interaja,  se  comunique  com  outros

membros com certa frequência.

Desde  o  início  dos  estudos  acerca  das  comunidades  virtuais,  os  pesquisadores

preocuparam-se com temas relacionados à formação e manutenção das comunidades,  e as

relações de cooperação, conflito, relações de poder entre seus membros, capital social, além

das  questões  identitárias,  dentre  outros  temas  (BAYM,  2011;  2010;  BEAMISH,  1995;

BRANCALEONE,  2008;  CASTELLS,  1999;  ETZIONI.  2004;  KENDALL,  2011;

MCINNES,  1997;  RECUERO,  2001;  RIGINGS,  GEFEN,  2006;  RHEINGOLD,  1996;
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RIDINGS & GEFEN, 2004; WENGER-TRAYNER, 2014). Segundo Benedikt (1991), alguns

destes estudos discutiram a questão do território para as comunidades virtuais,  abordando

telepresença, realidade, ilusão, moral, poder, confiança, sentimentos, etc. 

O  termo  comunidade  virtual  vem  sendo  substituído  por  “comunidade  online” ou

“comunidades digitais”. Com as transformações pelas quais passaram as práticas sociais ao

longo do desenvolvimento das TICs, inclusive frente às chamadas “redes sociais digitais”,

cada  vez  mais  as  comunidades  online tendem  a  ser  vistas  como  relacionadas  com  os

indivíduos  no  offline devido  ao  cotidiano  hiperconectado  destes.  McInnes  (1997)  e  Hine

(2004) apontam como a relação entre a comunidade  online e a física estão entrelaçadas e

McInnes (1997) considera que isso pode ser importante para o senso de comunidade. Ou seja,

não consideramos que as experiências sociais no meio  online devam ser separadas da vida

cotidiana  das  pessoas,  que  vivenciam um dia  a  dia  conectado,  especialmente  a  partir  do

desenvolvimento  da  hiperconextividade  móvel  (mediante  celulares  e  outros  aparelhos

incorporados ao dia a adia). 

Neste trabalho, empregamos o termo comunidade no sentido da associação de pessoas

que possuem vínculos  entre  si  criados  a  partir  de seus  interesses e  de seus ambientes  de

sociação. É a comunidade que, por exemplo, gira em torno do SL, produzindo-os e debatendo

sobre suas implicações sociais, técnicas e políticas no Brasil, em fóruns presenciais e online.

Podemos contatá-la através de listas de discussão como a Projeto Software Livre (PSL-Br) e

de encontros presenciais, como o Fórum Internacional de Software Livre (FISL).

Já  um grupo é  um associação  entre  pessoas  que  se  dá  de  forma mais  duradoura  e

estruturada,  com  objetivos  e  interesses  mais  definidos,  favorecendo  a  autoidentificação,

sentimento de pertencimento e criação de laços fortes entre seus membros (GIDDENS, 2005;

GRANOVETTER,  1983).  Sendo  assim,  podemos  identificar,  de  forma  mais  precisa,  os

limites de um grupo, os objetivos,  as atividades,  as normas,  quem são os membros,  suas

funções e lideranças atribuídas/eleitas. Por exemplo, dentro da comunidade  software livre,

alguns  membros  se  reúnem com objetivos  mais  específicos,  que  podem envolver  alguns

softwares, causas, linguagens de programação, organização de eventos, etc. Tal reunião de

pessoas,  será  aqui  denominada  pelos  termos  grupos ou  grupos  de  usuários,  podendo  ser

comunidades de prática (WENGER-TRAYNER, 2014) ou ser baseados em discussão e outras

atividades.  É  o  caso  do  /MNT.  O grupo  /MNT possui  um conjunto  de  meio  digitais  de

comunicação  que  constituem o  seu  suporte  para  a  sua  atuação  digital  e  online,  além de

apresentar objetivos, ações e estruturas de organização bem definidas, o que o destaca e o
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caracteriza diante da comunidade SL no Brasil.

Quando  a  reunião  duradoura  de  pessoas  ao  redor  de  um  objetivo  e/ou  ideologia

apresenta uma gestão não hierarquizada ela é chamada de coletivo neste trabalho. No Brasil,

coletivos sob a denominação “Software Livre” surgiram em diferentes regiões com o intuito

de fomentar o SL no país a partir de iniciativas  que reúnem integrantes que atuam nas mais

diversas  esferas:  empresas,  governo,  estudantes.  Neste  sentido,  Meffe  et  al. (2004)  falam

sobre a constituição da comunidade brasileira de  software livre e lembram da formação do

primeiro coletivo brasileiro com este objetivo :

O modelo de organização da comunidade de software livre no Brasil  não possui
similar  no mundo.  Tal  experiência  se  diferencia  em linhas  gerais  devido  a  duas
vertentes muito particulares: [1] a organização da comunidade no Brasil tem uma
constituição que engloba técnicos e não técnicos num mesmo núcleo para discutir
questões tecnológicas e políticas, sem abandonar a organização tradicional existente
em diversos países de uma comunidade de desenvolvedores e outra de usuários. [...];
e, [2] segundo, pela percepção das pessoas envolvidas com Software Livre no estado
do Rio Grande do Sul (durante a gestão do governador Olívio Dutra), que foram os
responsáveis pela criação do PSL-RS (sua atuação até hoje é referência no país),
com  objetivo  de  organizar  a  sociedade  para  o  fomento,  a  disseminação  e  o
fortalecimento  do  software  livre  no  estado,  independente  do  governo.  Estes
ingredientes  fizeram  da  experiência  dos  gaúchos  um  ponto  de  partida  para
construção  de  um  mesmo  modelo  no  campo  nacional,  algo  que  conjugasse
independência, com a percepção da forma de funcionamento do estado democrático
e a compreensão das funções de cada ator na construção da sociedade da informação
(hoje mais direcionada para sociedade do conhecimento). Somando-se a estas duas
características  muito  próprias  da  experiência  brasileira,  a  eleição  de  um  novo
presidente e o compromisso do governo federal com a adoção do Software Livre,
serviram como base para o surgimento do PSL-BR (Projeto de Software Livre do
Brasil) (MEFFE, et al., 2004).

Tais  coletivos27 atuam  de  várias  formas  que  incluem  a  realização  de  eventos  que,

atualmente,  se  tornaram  os  maiores  do  Brasil  e  da  América  Latina;  a  administração  de

telecentros e cursos de capacitação e inclusão digital; ações políticas e cidadãs de fiscalização

das ações do governo no que se refere às políticas para as TICs; a manutenção de grupos e

comunidades online para socialização e informação sobre os diferentes aspectos do software

livre, dentre outras ações. 

Por fim, poderemos usar o termo agrupamento para reuniões menos organizadas, com

laços e objetivos menos rígidos e pouco duradouros. Sendo assim, eles podem se desfazer, por

exemplo, após a conclusão de uma tarefa, como a realização de mesa redonda em evento da

comunidade da qual participa.

27 Podemos citar como exemplo os já não tão ativos Projeto Software Livre Bahia e o Projeto Software Livre
Mulheres.
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Instâncias  destas  diferentes  formas  de  reuniões  de  militantes,  bem como a  ação de

ativistas que atuam autonomamente, ajudam a dar forma e dinamizar a comunidade software

livre no Brasil.
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2.2 A PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NA COMUNIDADE SOFTWARE

LIVRE

Assim como acontece com toda a área das tecnologias da informação e comunicação, as

comunidades hackers apresentam uma enorme diferença a respeito da participação de homens

e de mulheres, onde elas são minoria. Tão notória é esta situação que Linus Torvalds, líder do

projeto Linux28, diz que

[u]m  hacker  é  uma  pessoa  para  quem  o  computador  já  não  é  um  meio  de
sobrevivência [...]. Ele (ou ela, em tese, mas que raramente ocorre na prática) usa o
computador para formar laços sociais [...] (HIMANEN, 2001, p. 16).

O trecho a seguir é emblemático ao apresentar a percepção de um usuário homem de SL

(distribuição GNU/Linux Debian) e participante da comunidade brasileira (através do fórum

Viva o Linux -  VOL) sobre a  presença  e  atuação de  mulheres  em comunidades  sobre  o

GNU/Linux.  Ele  considera  importante  destacar  a  qualidade  intelectual  das  mulheres  e

constatar a falta de convívio comunitário delas:

[…]  Gostei  desse  tópico,  apesar  de  95% dos  usuários  Linux serem homens,  as
mulheres  que  usam  na  maior  parte  das  vezes  demonstram  um  conhecimento
surpreendente =]
O V.O.L, na minha opinião é a maior prova disso, em especial a Pink (caipirinha
para o intimos XP).
Vi  tambem  o  post  da  Alessandra  e  acredito  que  falta  sim  mulheres  nessa
comunidade,  ainda que muitas  mulheres  utilizem o Linux,  poucas ingressam em
comunidades [...]29.

Sendo  assim,  cabem  algumas  questões  a  respeito  da  atuação  das  mulheres  na

comunidade  SL.  Quais  são  os  indícios  da  presença  e  participação  das  mulheres  nesta

comunidade?  Por  que  a  comunidade  do  SL,  assim  como  as  TICs  de  um modo  geral,  é

refratária às mulheres se fala de igualdade, liberdade e compartilhamento, o que supõe incluir

a todos e todas? O que afasta as mulheres do  software livre? Há tensões de gênero nesta

comunidade?  Como  são  interpretadas  as  ações  afirmativas  de  gênero  dentro  dessa

comunidade? Como as mulheres atuam diante deste contexto de desigualdade?

Podemos exemplificar a discrepância na participação de mulheres e homens com alguns

28 A parte central de um sistema operacional (núcleo ou kernel) que, em conjunto com os softwares do Projeto
GNU, deu origem ao sistema operacional completo, o GNU/Linux. Desse SO base, se derivam as chamadas
distribuições  GNU/Linux como o Debian, o Ubuntu etc.

29 Ver:  “Mulheres  usarem  Linux.  [RESOLVIDO]”.  Disponível  em:
<http://www.vivaolinux.com.br/topico/Linux-Desktop/Mulheres-usarem-Linux.?pagina=05>. Acesso em: 20
jan. 2015.
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números.  Por  exemplo,  na  comunidade internacional  de  desenvolvedores  de  softwares do

sistema  operacional  GNU/Linux  Debian,  as  mulheres  representam  apenas  2%  das

colaboradoras (RUIZ, 2010). Nafus et al (2006) indicam que a comunidade internacional de

SL conta com 1,5% de integrantes mulheres, contra 28% do software proprietário. Em eventos

de tecnologia, como o Fórum Internacional de Software Livre30 a participação feminina entre

2010  e  2013  representou  14,8% do  público  do  evento.  Já  o  Campus  Party  Brasil  2009

alcançou a marca de 32% de mulheres dentre os 6 mil inscritos, mas as versões seguintes

voltaram para a faixa dos 25%31. 

Outra forma de ver a questões de gênero no SL é verificando algumas discussões sobre

este  tema em sites e em redes sociais  digitais.  Exemplo disso são algumas postagens em

comunidades,  em portais  e  fóruns  online da  comunidade  software livre  que  debatem ou

destacam a presença das mulheres. Neste sentido, o portal Software Livre Brasil, que também

mantém uma rede social  digital  que visa abrigar  perfis  de simpatizantes  e de grupos das

comunidades de software livre, conta com a presença de agrupamentos de mulheres como o

Mulheres no Linux, que segundo a sua página é "destinada a todas a mulheres que gostam e se

dão muito bem no Linux..=)"32. A descrição do agrupamento Mulheres no Viva o Linux do

portal de notícias e tutoriais Viva o Linux33 é um convite à união de mulheres pelo fim do

preconceito.  Mulheres  que,  assim como a  autora,  se  sentem sozinhas  e  discriminadas  no

“universo Linux”. Isto demonstra a demanda das mulheres em conhecer e associar-se com

outras que atuem na comunidade software livre:

Se você se sente sozinha nesse universo masculino do Linux [...]. Se às vezes você é
chamada  de  amigo,  cara,  mano,  velho,  fera....  Se  às  vezes  você  é  descriminada
intelectualmente por ser menina :( E se você é homem, mas apóia a causa[:] (fim
preconceitos!). (IZABEL, 2008).

Como  já  mencionado,  dentre  as  diferentes  organizações  sociais  presentes  na

comunidade  SL do  Brasil,  vale  a  pena  destacar  a  existência  de  alguns  grupos  e  outras

30 Considerado o maior evento de Software Livre na América Latina, é realizado anualmente em Porto Alegre e
promovido pela  Associação  Software  Livre.  O conteúdo do evento  é  muito abrangente,  discutindo não
apenas  questões  técnicas  mas  também  sociais,  educacionais  e  políticas.  Site:
<http://softwarelivre.org/fisl12>.

31 Segundo as  notícias  <http://info.abril.com.br/noticias/blogs/infoaovivo/campus-party/numero-de-mulheres-
na-campus-party-devia-ser-maior/>  e  <http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/campus-party-
2011/2010/01/26/237064-participacao-feminina-e-menor-na-terceira-edicao-da-campus-party>,  acessadas
em 28 dez. 2012. Apesar de ser um evento de TIC em geral, o evento tem na cultura livre uma das suas
principais temáticas.

32 Site: <http://softwarelivre.org/mulheres-no-linux>, acessado em 02 Mar. 2012.
33 Site: <http://www.vivaolinux.com.br/comunidade/Mulheres-no-Viva-o-Linux>, acessado em 18 Nov. 2011.

34

http://www.vivaolinux.com.br/comunidade/Mulheres-no-Viva-o-Linux
http://softwarelivre.org/mulheres-no-linux
http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/campus-party-2011/2010/01/26/237064-participacao-feminina-e-menor-na-terceira-edicao-da-campus-party
http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/campus-party-2011/2010/01/26/237064-participacao-feminina-e-menor-na-terceira-edicao-da-campus-party
http://info.abril.com.br/noticias/blogs/infoaovivo/campus-party/numero-de-mulheres-na-campus-party-devia-ser-maior/
http://info.abril.com.br/noticias/blogs/infoaovivo/campus-party/numero-de-mulheres-na-campus-party-devia-ser-maior/
http://softwarelivre.org/fisl12


iniciativas de mulheres que debatem temas de gênero no contexto das TICs e dos softwares

livres34.  A existência  desses  grupos  de  mulheres  é  visto  aqui  como  decorrente  da  baixa

participação de mulheres em projetos, fóruns de discussão, grupos de usuários e eventos na

comunidade SL, característica comum no âmbito nacional e no internacional.

Muitas das publicações sobre o tema “gênero e software livre” ou “mulheres e software

livre” costumam discutir sobre as possíveis origens da evasão de mulheres no contexto do SL

(BUSANICHE, 2006; BUSTOS, 2010a; 2010b; CLEMENTE, 2003;  GARCIA, 2004, 2010;

HACHÉ  et al., 2011; LIN, 2012; MÁRQUEZ, 2011; NAFUS, 2011;  NAFUS  et al., 2006;

REAGLE, 2013; ROBERT; 2000; RUIZ, 2010; SOLÓRZANO, 2010; WEIDEN, 2005). Para

Haché et al. (2011) e Garcia (2004; 2010), equipes formadas em sua maioria por homens e o

convívio  baseado em interesses  e  comportamentos  masculinos  é  um fator  que dificulta  e

afasta as mulheres dos projetos de  software livre, bem como de carreiras ligadas à TI. Em

decorrência da grande maioria dos contribuidores serem homens e da expectativa de que as

mulheres se comportem de acordo com o que considera-se a cultura feminina e por tanto

sejam  discretas  e  evitem  confrontos,  muitas  acabam  afastando-se  desses  ambientes  de

trabalho. Este afastamento dificulta o networking e visibilidade do trabalho desenvolvido por

mulheres;  afinal,  o  software livre  se  faz  em comunidade  e  a  participação  em ambientes

coletivos de debate, tanto digitais quanto presenciais, é essencial para a continuidade na área e

também para a criação de novos contatos profissionais. Segundo Haché  et al. (2011, p. 25,

tradução  nossa)35,  o  software livre  é  “uma  cultura  onde  parte  do  benefício  se  baseia  no

reconhecimento, o que pode penalizar duplamente as mulheres já que tendem a ser invisíveis

e/ou mal vistas se se autopromoverem” tal como o fazem alguns homens dessa comunidade.

Sexismo e conflitos de gênero típicos das comunidades online das TICs e do SL também

são  responsáveis  pela  aparente  ausência  delas  (NAFUS,  2011;  NAFUS  et  al., 2006;

REAGLE,  2013).  Neste  sentido,  Dawn Nafus  (2011)  fala  como algumas participantes  de

comunidades de SL tendem a utilizar  um nome neutro que não especifique gênero e não

participação em conversas e discussões em fóruns  online para evitar assédios e tratamentos

que as subestimem. Então, como forma de autodefesa e preservação, as mulheres também se

invisibilizam, prejudicando a real representação de suas atuações em relação ao SL.

A palestrante Célia Menezes (2010), em suas palestras sobre o ativismo feminista nas

TICs e no SL, chama atenção para o sistema operacional baseado em GNU/Linux chamado de
34 Este tema será retomado nas próximas seções deste capítulo.
35 Texto original: [u]na cultura donde parte del beneficio se basa en el reconocimiento, lo que puede penalizar

doblemente a las mujeres ya que tienden a ser invisibles y/o mal vistas si se auto-promocionan.
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Slackware, cujo slogan difundido na sua comunidade era: “uma distribuição para machos”36

(Menezes,  2010).  Ela  ainda  relata  uma  ocasião  na  qual  a  sua  identidade  de  gênero  foi

questionada por usuários de um bate-papo online (canal IRC), pois eles consideraram estranho

uma mulher participar desse ambiente para falar de GNU/Linux. Outra prática comum na

comunidade, relatada pela palestrante é a das publicidades relativas aos softwares livres que

se utilizam de imagens de corpos de mulheres, objetificando-as, apresentando-as não como

usuárias ou produtoras, mas explorando a sua sexualidade. Confirmamos que uma busca no

Google  por  “mulher  e  Linux”  resulta,  em  sua  maioria,  em  imagens  (muitas  wallpapers

produzidas por usuários) onde mulheres aparecem em poses sensuais ao lado das marcas dos

softwares livres mais populares (Ubuntu, Firefox, etc.).

Lin (2005) também acredita que a preferência pela utilização de ambientes baseados em

texto para o suporte às atividades das comunidades de diferentes  software livres dificulta a

expressão das subjetividades das mulheres. A comunicação escrita desses ambientes ajuda a

manter como prevalecente uma linguagem tipicamente masculina (HARAWAY, 1995;  LIN,

2005; MAFFÍA, 2007, 2008; SELGAS, 1995) e, por vezes, agressiva, desencadeando frame

wars.

Para comprovar a existência e a importância das mulheres na comunidade SL ou para

incentivar  o  ingresso  de  mais  mulheres  nesse  mundo,  Garcia  (2004;  2010)  e  Lin  (2005)

acreditam que há uma constante necessidade de que as mulheres comprovem seus méritos e

competências. Por isso, elas se sentem mais cobradas do que os seus pares do sexo masculino,

visto que há uma exigência de maior exposição de trabalho e participação das mulheres nesse

âmbito. A rigor, a meritocracia, segundo Giddens (2005, p. 270), é um “sistema pelo qual as

posições sociais são preenchidas com base no mérito e na conquista individuais, e não por

critérios atribuídos, como riquezas herdadas, sexo ou origem social”. Apesar disto, Haché et

al. (2011) e Reagle (2013) explicam que a meritocracia na qual se baseiam as comunidades

hackers e a do software livre induz à necessidade de atribuir reputação a estas participantes

contribuidoras. Mas o comportamento mais reservado e modesto apresentado por algumas

mulheres  não lhes  confere  o devido reconhecimento por  parte  da comunidade,  que ainda

costuma cobrá-las e testá-las.

É nesse sentido que Haché  et al (2011) apontam a que a meritocracia, princípio que

36 A grosseira expressão “para machos” era tomada como sinônimo de um sistema que requer muita dedicação
e configurações pelos usuários (avançados). Ou seja, deveria soar como “trabalho duro”, “mãos a massa” ou
“para  usuários/as  avançados/as”.  O  seu  uso  pode  ser  visto  em artigos  antigos  como o  disponível  em:
<http://augustocampos.net/revista-do-linux/004/cd.html>. Acesso em 21 Jan. 2015.
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organiza os e as colaboradoras na comunidade software livre, seria um mito mais do que uma

realidade, pois há outros fatores que beneficiam ou prejudicam a atribuição de mérito aos

diferentes tipos de trabalhos, dentre eles, o gênero:

Mas, primeiro, gostaria de aprofundar a questão da "seleção natural e meritocracia",
como as  define  Myriam Ruiz.  Segundo ela,  "[...]  A meritocracia  é  essencial  no
sistema  de  valor  associado  com  Software  Livre.  O  Software  Livre  não  é  uma
democracia, mas uma meritocracia. A meritocracia garante um espaço social justo,
que premia trabalho, o compromisso e as competências através de uma avaliação das
ações, não da pessoa". No entanto, como bem apontou Ruiz, esta meritocracia em
Software Livre também é "um mito,  no mesmo sentido que  o é a  igualdade de
oportunidades nas sociedades ocidentais ou a objetividade da ciência. Embora seja
realmente uma parte fundamental do reconhecimento dentro da comunidade, não é o
único  fator  que  influe.  Se você  tem o perfil  certo,  e  você  contribui  de  maneira
correta  no  projeto  certo,  o  Software  Livre  é,  na  verdade,  uma  meritocracia.  A
meritocracia não é capaz de explicar situações em Software Livre como o único
fator.  O que se valoriza  na  hora  de  se  medir  o  mérito?  -> Desenvolvimento de
código? Testes? Documentação? Traduções? Layout? Suporte Técnico? Participação
na comunidade? Se valorizam as contribuições, ou sua divulgação e publicidade? A
auto-confiança necessária para divulgar os próprios méritos é altamente desigual em
termos de gênero (HACHÉ et al., 2011, p. 29-30, tradução nossa)37.

Tendo em mente a busca de igualdade proposta pelo  software livre, que dá a todos e

todas  a possibilidade de usar,  estudar,  modificar e  redistribuir  este  software (as chamadas

“quatro  liberdades”),  políticas  e  grupos  de  mulheres  são  considerados  sexistas  e

desnecessários por muitos membros da comunidade, mesmo diante da brecha de gênero e da

necessidade de equidade para tratar minorias e grupos excluídos. É válido lembrar que esta

confusão entre necessidade de políticas compensatórias da equidade de gênero com sexismo é

muito frequente nos membros da comunidade. 

Nesse sentido, Márquez (2011) aponta como “displicentes” os argumentos de Richard

Stallman, idealizador do software livre, que declara que propostas específicas para mulheres

seriam sexistas.  Ainda,  diz  Marquéz,  Stallman  desconhece  os  grupos  de  mulheres  desse

37 Texto  original:  Pero  antes  quisiéramos  profundizar  en  la  cuestión  de  “la  selección  natural  y  la
meritocracia” como las define Myriam Ruiz. Según ella, “[...] La meritocracia es esencial en el sistema de
valores asociado al Software Libre. El Software Libre no es una democracia, sino una meritocracia. La
meritocracia garantiza un espacio social justo, que premia el trabajo, el compromiso y las capacidades a
través de la evaluación de las acciones, no de la persona". No obstante y como bien nos apunta Ruiz, esta
meritocracia  en  el  Software  Libre  es  también  "un  mito en  el  mismo sentido  que  lo  es  la  igualdad de
oportunidades en las sociedades occidentales o la objetividad en la ciencia. Aunque es realmente una pieza
clave en el reconocimiento dentro de la comunidad, no es el único factor que influye. Si tienes el perfil
adecuado, y contribuyes de la forma adecuada en el proyecto adecuado, el Software Libre es efectivamente
una meritocracia. La meritocracia no es capaz de explicar las situaciones de poder dentro del Software
Libre  como único  factor.  ?Qué se valora a la  hora de medir  el  mérito? -> ?Desarrollo de código? ?
Pruebas?  ?Documentación?  ?Traducciones?  ?diseño?  ?Soporte  técnico?  ?Participación  en  la
comunidad? ?Se valoran las aportaciones, o su difusión y publicidad? La autoconfianza necesaria para
publicitar los propios méritos está muy sesgada en términos de género". 
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movimento. Diante desse cenário, “uma das principais estratégias seguidas pelas mulheres

que  participam  das  comunidades  de  SL,  para  refutar  estas  lógicas  excludentes  e

estigmatizantes tem sido organizar-se” (BUSTOS, 2010a, p. 119, tradução nossa)38. 

Por isso, Nafus (2011) considera que ocorre uma falta de entendimento sobre o que seja

gênero pois alguns adotam uma perspectiva “pós-feminista” de considerar que estas questões

já foram resolvidas e que uma comunidade aberta como a do SL não cria desigualdades neste

âmbito. Esta posição contribui para invisibilizar o problema e considerar sexistas ações que

reconhecem tais questões de gênero e focam nas mulheres, o que se torna uma barreira à

promoção  e  continuidade  de  grupos  de  mulheres,  principalmente  os  que  se  denominam

feministas (NAFUS, 2011; NAFUS et al., 2006).

Como reflexo desta baixa presença e questões de gênero da comunidade SL,  alguns

grupos de mulheres vêm surgindo na comunidade para debater a escassez de mulheres e o

sexismo nas áreas técnicas e, também, no software livre (Ex: /MNT - Mulheres na Tecnologia,

LinuxChix e  outros).  A promoção  da  visibilidade  da  atuação  das  mulheres,  bem como a

criação de ambientes  mais amigáveis  também são algumas das  principais  abordagens dos

grupos de mulheres (Ex: GarotasCPBr). Outros desses grupos buscam formas de aumentar a

inclusão das mulheres na comunidade promovendo capacitação e monitorias técnicas (Debian

Women, Ubuntu Women e outros). A interação com esses grupos pode ocorrer através de sites,

redes sociais, listas de discussão e canais de bate-papo (IRC), além dos encontros presenciais

que ocorrem constantemente em eventos de tecnologia39 (PAZ, 2013; 2012a).

Estes são alguns exemplos de como há ausência de mulheres no mundo do  software

livre e de como este apresenta algumas peculiaridades e episódios de sexismo que decorrem

em tensões que contribuem ao aumento a invisibilidade e as barreiras que estas mulheres

enfrentam nessa área.

Como  visto,  muitas  dessas  questões  podem  ser  identificadas  em  todas  as  áreas

consideradas “mais técnicas” como as engenharias e a computação e apesar do que algumas

autoras  já  apresentaram,  reiteramos  as  seguintes  questões:  o  que  há  de  específico  na

38 Texto  original:  Una  de  las  principales  estrategias  que  han  seguido  las  mujeres  que  participan  de  las
comunidades de Software Libre, para refutar estas lógicas excluyentes y estigmatizantes ha sido organizarse.

39 Ver as notícias sobre a participação de mulheres em eventos de TI:"Mulheres ganhando espaço no software
livre",  disponível  em  <http://blog.campus-party.com.br/post/44710164564/mulheres-ganhando-espaco-no-
software-livre>,  acesso  em  02  mar.  2012;  “4Linux  e  Debian  Women  ministrarão  curso  inicial  de
administração  de  sistemas  para  meninas  no  FISL”,  disponível  em:
<http://www.4linux.com.br/noticias/2011/4linux-e-debian-women-ministrarao-curso-inicial-de-
administracao-de-sistemas-para>,  acesso  em:  20  jan.  2015;  “Mulheres  e  Software  Livre  #cprecife2”,
disponível em: <http://www.garotascpbr.com.br/2013/07/mulheres-e-software-livre-cprecife2/>, acesso em:
20 jan. 2015.
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comunidade  software livre  para  minimizar  ou  não  a  brecha  digital  de  gênero?  Como  as

mulheres  e  os  grupos de mulheres atuam para minimizar  essa brecha digital  de gênero e

empoderar as mulheres? O que significa uma perspectiva feminista ao SL?

Consideramos que as respostas a estas questões estão baseadas nos princípios e práticas

sociais da cultura dos hackers sobre a qual está firmada a comunidade SL. Ou seja, práticas

como as que envolvem o convívio e a produção comunitária e colaborativa e princípios como

o  da  meritocracia.  Tais  aspectos  da  comunidade  SL  junto  com  a  majoritária  presença

masculina  típica a  TI,  ajudam a manter  afastadas  as  mulheres.  Isto  porque elas  precisam

superar diversas barreiras da sua invisibilidade e se socializar em um ambiente dominado por

homens, o que para muitas é um grande desafio. Haché et al (2011), Nafus (2011), Nafus et al

(2006)  e  Reagle  (2013)  também  indicam  que  o  sexismo  e  a  forma  de  organização  das

comunidades do SL são os responsáveis pela aparente ausência de mulheres no SL.

Outro resultado desta falta de participação de mulheres na cadeia produtiva do SL é que

elas deixam de influenciar e agregar seus conhecimentos e experiências neste processo, o que

aumenta ainda mais a atribuição de masculinidade à tenologia. 

Por fim, ainda podemos apontar dentre as possíveis respostas,  que a participação de

grupos de mulheres da tecnologia como agentes é crucial para o fomento de debates e ações

em prol do empoderamento das mulheres com o advento do SL.

Após  termos  visto  o  que  a  literatura  discute  em  termos  do  fenômeno  da  falta  de

mulheres  na  comunidade  SL,  revisamos,  a  seguir,  a  bibliografia  produzida  sobre  o  tema

“gênero e SL” e “feminismos e SL”, para entender como autoras e ativistas vêm tratando tais

relações.
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2.3 GRUPOS DE MULHERES, FEMINISMOS E SOFTWARE LIVRE

A literatura não é extensa no que se trata de expressões do movimento de mulheres e do

feminismo  junto  ao  software  livre  de  forma  a  entender  as  suas  similitudes  e  diferenças

(BUSTOS,  2010a;  2010b;  HACHÉ  et  al., 2011,  2013;  LIN,  2005;  MÁRQUEZ,  2011;

NAFUS, 2011; VERGÉS, 2012).

Alguns grupos feministas que se dedicam ao estudo das TICs acreditam que o software

livre está relacionado com o feminismo, visto que ambos estão apoiados na troca solidária de

conhecimento,  compartilhamento  e  busca  pelo  empoderamento  através  do  ativismo,  da

liberdade  e  do  conhecimento  (HACHÉ  et  al., 2011).  Márquez  (2011)  explica  que  a

identificação dos  grupos feministas  com o  software livre  se  dá devido ao papel  que este

assume enquanto um projeto sociopolítico, que coloca os indivíduos, no caso as mulheres,

como protagonistas em suas lutas numa sociedade marcada pela difusão da informação e do

conhecimento.  Assim  como  o  SL propõe  uma  atuação  política  e  tecnológica,  os  grupos

feministas da TIC o adotam por considerá-lo uma posição, sobretudo, política.

O SL é, em si, uma escolha política e vital, um ativismo, uma visão de mundo e,
melhor ainda, um olhar otimista que aposta na ação democratizadora, inclusiva e
igualitária (MÁRQUEZ, 2011, p. 129, tradução nossa)40.

Em  termos  mais  práticos,  Lin  (2005)  considera  que,  caso  do  desenvolvimento  de

softwares livres, a disponibilização dos códigos fontes e binários do software, facilita o fluxo

de informação e a produção do conhecimento. Sendo assim, há mais possibilidades para o

avanço  das  habilidades  tecnológicas  das  mulheres,  além  da  emprego  de  seus  saberes  e

experiências no cadeia de produção tecnocientífica.

Neste  ponto  é  importante  lembrar  que  os  artefatos  tecnológicos  encerram  em  si

ideologias, intenções, modos de ser, interesses econômicos e políticos decorrentes não apenas

dos seus processos de produção e consumo, mas também da cultura vigente. Os códigos e

protocolos estabelecem o que os sistemas sociotécnicos são e como devem agir, como lidam

com questões  de  controle,  privacidade  e  liberdade,  por  exemplo.  Desta  forma,  o  avanço

tecnológico aponta para a manutenção de domínios ou para ser subversivo (GALLOWAY,

2010; LESSIG, 2009; MANOVICH, 2008, 2014; NATANSOHN, 2014b; SELAIMEN, 2013;

40 Texto original: El SL es, de suyo, una elección política y vital, un activismo, una visión del mundo y, mejor
aún, una mirada optimista que apuesta a la acción democratizadora, inclusiva e igualitaria.
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SILVEIRA, 2010). É difícil pensar em neutralidade da tecnociência. Neste último sentido,

Graciela  Selaimen  (2013)  acredita  que  a  existência  de  feministas  desenvolvedoras  de

tecnologias são importantes para repensar e transformar o papel  atribuído às mulheres na

sociedade, a divisão sexual do trabalho, o potencial e as trocas simbólicas que as tecnologias

têm em criar e manter o cotidiano das pessoas. Já Lawrence Lessig (2009), preocupado com

questões de regulação, privacidade, justiça, direitos humanos e controle do ciberespaço, indica

que  o  domínio  sobre  a  produção  tecnológica  é  importante  para  inserir  os  princípios

(substantivos e estruturais) e valores importantes para os/as cidadãos/ãs. 

Diante disto, consideramos que entram em jogo as “quatro liberdades” (usar, copiar,

modificar e redistribuir) do  software livre, pois permitem a implementação das ideias e das

demandas tecnológicas das mulheres, seja no âmbito profissional e acadêmico, seja em suas

pretensões ativistas.

Por isso, que no trabalho intitulado “Lelacoders” realizado junto a desenvolvedoras e

hackers do software livre na Europa (Espanha e Holanda), Haché et al (2011) lembram que

hackear é importante, sobretudo devido o seu aspecto político: poder saber como as coisas são

e como elas funcionam, se há vulnerabilidades no sistema computacional, se este violam a

privacidade,  se são transparentes.  Para as autoras,  estas ativistas expandem o conceito de

“hackear” para uma dimensão mais ampla do que a técnica, incluindo aspectos sociopolíticos.

Por fim, Nafu (2011) relata que líderes de comunidades de desenvolvimento de SL confirmam

que a diversidade (internacional e de gênero) resulta em qualidade de código.

A princípio, o SL abre algumas possibilidades para a causa das mulheres. As liberdades

do  software favorecem a sua produção em um regime descentralizado e colaborativo que

torna a difusão do conhecimento e a contribuição para o mesmo, mais acessível a todos e

todas, pois o  software livre é desenvolvido voluntariamente e em comunidade. O poder de

decisão dessas comunidades sobre o software e suas diretrizes é o que torna o software livre

mais adaptável a contextos específicos.

Vergés  (2012)  considera  que  algumas  das  motivações,  dos  facilitadores  e  dos

mecanismos de autoinclusão das mulheres nas TICs estão relacionados com a possibilidade de

ativismo propiciado pelo software livre, além de seus aspectos práticos em realizar atividades

e tarefas técnicas.

No que tange o empoderamento das mulheres através  do  software livre,  Lin (2005)

considera que os objetivos do movimento de mulheres41 são: 1) a provisão de  softwares e

41 Assim como Vera (1994), consideramos que o movimento de mulheres se refere a um movimento “guarda-
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serviços que possam ser adaptáveis aos interesses e subjetividades das mulheres desde o seu

projeto e idealização; 2) a criação de um ambiente mais amigável ao convívio das mulheres

para o uso e  o desenvolvimento dos  softwares livres  e  3) a promoção de um sistema de

inovação em TICs com equilíbrio de gênero em prol da colaboração e de uma competitividade

mais  leal  entre  homens  e  mulheres.  Para  tanto  é  necessário  promover  o  aumento  da

participação feminina na comunidade SL, para que a perspectiva das mulheres (e de outras

minorias) sejam efetivadas no projeto e produção desta tecnologia.

Percebemos  que  a  existência  destes  grupos,  revela  a  necessidade  dessa  parte  da

comunidade de se colocar em evidência, se afirmar, reunir e trocar experiências em pares.

Segundo  Haché  et al. (2001), são algumas das motivações para a formação de grupos de

mulheres ao redor do software livre:

Além das situações que envolvem a necessidade básica de trabalhar apenas entre as
mulheres,  tais como as relativas a superar  as sequelas causadas por violência de
gênero, também se encontram espaços e reuniões apenas para mulheres que partem
da necessidade de estabelecer e aprofundar em pautas alternativas de comunicação,
intercâmbio e trabalho em equipe. Dinâmicas que buscam superar as limitações e
barreiras  decorrentes  de  nossas  culturas  machistas  e  patriarcais,  mas  também
capitalistas e euro-centristas. (HACHÉ et al., 2011, p. 55-56, tradução nossa)42.

Por outro lado, a contribuição das mulheres ao SL pode ocorrer de diversas formas,

como indica  Bustos  (2010a)  sobre  a  experiência  colombiana,  pois  os  coletivos  (e  outras

associações) de mulheres

[…]  sugerem que  existem contribuições  muito  específicas  desde  seu  agir  como
mulheres que contribuem para constituir uma comunidade mais democrática. Nesse
sentido,  se  perguntaram,  por  exemplo,  o  que  implica  gerar  projetos  de  uso,
promoção e desenvolvimento de software livre mais colaborativos e inclusivos. E
em  relação  a  isto,  indicam,  como  opondo-se  a  uma  ideia  pré-definida  do  que

chuva”  e  plural,  no  qual  as  mulheres  se  organizaram  enquanto  agentes  sociais  na  luta  por  melhores
condições  de  vida  para  si  e  a  sociedade,  principalmente.  Já  o  movimento  feminista  é  o  de  mulheres
organizadas para lutar contra a subordinação, exclusão das mulheres do poder e hierarquias entre gêneros. É
a partir desse ponto que o movimento feminista pode se associar com os demais movimentos de mulheres.
Mas, segundo Vera (1994, p.18), este movimentos “Fizeram um entrelaçamento destas diferentes vertentes,
de modo que hoje ficam um pouco menos nítidas as demarcações. É muito mais difícil demarcar o campo
entre as mulheres dos movimentos populares e do movimento feminista. O terreno comum que permite estas
relações talvez possa ser dado por duas dimensões: o descobrimento e a reflexão de sua identidade como
mulheres e a ênfase no cotidiano".

42 Texto original: Más allá de las situaciones que implican la necesidad básica de trabajar solo entre mujeres,
como pueden ser las que guardan relación con sobrepasar secuelas causadas por las violencias de género,
también  se  encuentran  espacios  y  encuentros  sólo  para  mujeres  que  parten  de  unas  necesidades  por
establecer y profundizar en pautas alternativas de comunicación, intercambio y trabajo en grupo. Unas
dinámicas que buscan sobrepasar las limitaciones y barreras derivadas de nuestras culturas machistas y
patriarcales, pero también capitalistas y euro-centristas.
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acontece com a comunidade, que as suas propostas não são apenas voltadas para a
produção de código como objetivo final,  se  não que operam para reconhecer as
sinergias  entre  usuários  e  desenvolvedores,  fazendo  explícitos  os  ritmos  que
envolvem  um  processo  de  trabalho  entre  sujeitos  tão  diversos  e  buscando
complementar o trabalho virtual com a geração de ambientes de aprendizagem em
torno de projetos que tenham um impacto social (BUSTOS, 2010a, p.126)43.

Já Selaimen (2013) avalia a contribuição do movimento de mulheres para a tecnologia,

segundo a perspectiva da diversidade, principalmente, através de uma visão alternativa aos

discursos dominantes e às concepções sobre o papel das mulheres nesta cadeia produtiva,

além de apontar o sexismo nela presente. 

O caráter contestador e ativista do  software livre associado ao caráter científico e de

inovação, também é outro ponto de similaridade com o feminismo, que também pode ser

considerado como a aliança entre movimento social e atividade tecnocientífica.

Contudo, mesmo dentro dos grupos de mulheres da comunidade SL podemos perceber

divergências em relação ao posicionamento sobre a participação das mulheres.  Assim como

indica Bustos (2010a), apenas se reunir sem questionar a posição das mulheres na TI não

torna tais grupos contra-hegemônicos, apenas favorece a autoinclusão dos seus membros sem,

inclusive, levar em conta o senso de coletividade. No caso colombiano e indiano, esta autora

considera  que,  apesar  da  solidariedade  entre  as  participantes  do  coletivo,  falta

questionamentos  mais  profundos  das  relações  de  gênero,  que,  às  vezes,  são  encaradas

enquanto  dicotomias  de  gênero.  Sendo  assim,  elas  “não  reconhecem  e,  portanto,  não

desconstroem aquelas dicotomias articuladas ao lugar de enunciação estabelecido por cada

uma frente às outras” (BUSTOS, 2010a, p. 129-130)44.

... as mulheres da comunidade de Software Livre na Índia e Colômbia, incorporam
discursos, nem sempre conscientes, sobre a igualdade e a diferença entre homens e
mulheres, desde os que explicam a existência ou não de exclusões neste coletivo.
Me interessou ressaltar que esta coexistência de perspectivas é central para a sua
busca para ter um lugar neste território e aposta pela consolidação de espaços de

43 Texto original: Frente a esto plantean que existen aportes muy concretos desde su quehacer como mujeres
que contribuyen a constituir una comunidad más democrática. En este sentido, se han preguntado, por
ejemplo,  por lo  que implica generar  proyectos  de uso,  promoción  y desarrollo de  Software Libre más
colaborativos e incluyentes. Y en relación con éstos señalan, como oponiéndose a una idea predefinida de lo
que ocurre con la comunidad, que sus propuestas no están sólo centradas en la producción de código como
fin último, sino que operan en función de reconocer las sinergias entre usuarios y desarrolladores, haciendo
conscientes  los  ritmos  que  implica  un  proceso  de  trabajo  entre  sujetos  tan  diversos  y  buscando
complementar el trabajo virtual con la generación de ambientes de aprendizaje en torno a proyectos que
tengan un impacto social.

44 Texto original:  Esto, por su parte,  configura sentidos de solidaridad entre mujeres que no llegan a ser
contra-hegemónicos, en tanto que cuestionan limitadamente una dicotomía de género fundamental, pero,
simultáneamente, no reconocen y por tanto no de-construyen aquellas articuladas al lugar de enunciación
establecido de cada una frente a otras.
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exclusividade dentro da comunidade. Com isso em mente, eu explorei as maneiras
em que este  posicionamento configura as  apostas  popularizadoras  de tecnologias
livres destas mulheres, reivindicando um paradigma das mulheres como geradora
legítima da filosofia libertária desses desenvolvimentos tecnológicos; especialmente
sua natureza mútua,  aberta  e  democrática,  o que é reforçada por fatores  do tipo
afetivos e  altruísta.  Mostrei  a  respeito,  no entanto,  que estes  interesses  políticos
mediados pela amizade, o cuidado e a proteção dos outros, ao mesmo tempo que
tensionam a dinâmica androcêntrica da comunidade, reproduzem um imaginário do
feminino padronizado,  em oposição a um ideal  hegemônico do masculino e que
opera em função de ratificar a posição privilegiada de algumas mulheres sobre os
outras.  Isto  deteriora  o  caráter  feminista  dessas  mediações  e  deixa  questões  em
aberto  sobre  o  papel  dos  processos  de  conscientização  na  formação  de  apostas
pedagógicas  críticas que são performadas por esses sujeitos sexuados (BUSTOS,
2010a, p. 136)45.

Já Haché et al. (2011) indicam, sobre o caso espanhol, que as mulheres buscam com o

SL a sua sustentabilidade, o que perpassa questões financeiras e relações de gênero, contudo

apresentam forte viés político e social,  referente a uma ética  hacker feminista.  As autoras

consideraram suas  entrevistas  agentes  importantes  na  cultura  livre  de  acordo  com o  seu

engajamento  e  atuação,  pois  questionam a  realidade  que  as  rodeia,  atuando  em  prol  da

inclusão,  do  desenvolvimento  de  software e  social,  estando  imersas  em  uma  lógica  que

prioriza a inovação sociotécnica ao lucro. Segundo as autoras, hackear é importante pois tem

uma dimensão política referente poder agir e fazer escolhas de acordo com suas demandas

locais.

Apesar das similaridades das pautas de grupos feministas e de software livre46, Márquez

(2011), baseando-se no movimento SL venezuelano, conclui que há pouca interseção entre os

dois de forma que um não se torna pauta do outro, ou seja, há uma resistência para a adoção

da causa declaradamente feminista entre ativistas do  software livre. Assim como Márquez

(2011) e Bustos (2010a), consideramos o posicionamento feminista frente às TICs é essencial

45 Texto original:  … busqué mostrar aquí que las mujeres de la comunidad de Software Libre en India y
Colombia, encarnan simultáneamente discursos, no siempre conscientes, sobre la igualdad y la diferencia
entre hombres y mujeres, desde los que explican la existencia o no de exclusiones en este colectivo. Me
interesó resaltar que esta convivencia de perspectivas es central a su búsqueda por hacerse  un lugar en
este territorio y sostiene apuestas por la consolidación de  espacios de exclusividad dentro de la comunidad.
Con esto en mente, exploré los modos en que este posicionamiento configura las apuestas popularizadoras
de tecnologías libres de estas mujeres reivindicando un paradigma de mujer como concebera legítima de la
filosofía  libertaria  de  estos  desarrollos  tecnológicos;  en  especial  de  su  naturaleza  mutual,  abierta  y
democrática, que es fortalecida por factores de tipo afectivo y altruista. Mostré al respecto, sin embargo,
que estas apuestas políticas mediadas por la amistad y el cuidado y protección del otro, al mismo tiempo
que tensionan las dinámicas androcéntricas de la comunidad, reproducen un imaginario de lo femenino
estandarizado que se sostiene en contraposición a un ideal hegemónico de lo masculino y que opera en
función  de  ratificar  la  posición  privilegiada  de  ciertas  mujeres  sobre  otras.  Esto  agrieta  el  carácter
feminista de estas mediaciones y deja abiertas preguntas sobre el papel de los procesos de concientización
en la constitución de apuestas pedagógicas críticas que son performadas por estos sujetos sexuados.

46 Pelo menos, em relação aos grupos venezuelanos que a autora analisa, embora podemos notar a mesma 
conduta em grupos brasileiros de mulheres da comunidade SL.
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para o aprofundamento da crítica e da ação do movimento de mulheres nesta área.

Um aspecto que tem sido particularmente pouco considerado na hora de realizar
estas leituras é a limitada a diversidade cultural e de gênero que caracteriza estes
grupos e as implicações que isso tem para a construção de uma tecnologia que é
apresentada como livre e democrática (BUSTOS, 2010a, p. 117, tradução nossa47).

O feminismo e uma das suas propostas mais provocativas e recentes, o feminismo
ciborgue,  poderia  e  deveria  convergir  para  a  estratégia  de  luta  contra  o  mesmo
opressor que exclui duplamente as mulheres: o monopólio do software dominante no
mercado mundial  que  é  androcêntrico  e  privativo.  Só uma perspectiva feminista
pode facilitar o que Petrizzo chamou de o hacking da masculinização da tecnologia e
suas  práticas.  Embora  as  ativistas  e  militantes  do  SL tenham  compreendido  e
assumido que a tecnologia não é neutra,  assim como o discurso da ciência,  suas
práticas dentro da comunidade SL local são voltadas para a educação, formação e
cuidado, e não para o núcleo duro do problema do SL e das mulheres: não basta ser
usuárias, deve-se tomar de assalto o planejamento, a concepção e a programação do
SL para transformar profundamente a visão androcêntrica da tecnologia e da ciência
como caminho para a igualdade, equidade e justiça de gênero (MÁRQUEZ, 2011, p.
144, tradução nossa)48.

Diante destas relações entre o feminismo e a causa das mulheres com o software livre,

entendemos  como importante  a  observação dos  grupos  e  das  manifestações  femininas  na

comunidade SL no Brasil. Consideramos que este é um passo inicial para entender questões

como as  apropriações  e  a  participação das  mulheres  nessa comunidade  hacker no Brasil,

compreendendo  assim  como  esta  tecnologia  e  gênero  se  co-influenciam.  Sendo  assim,

apontamos  como  necessário  entender  melhor  estes  grupos,  as  suas  questões,  motivações,

barreiras e tipos de atividades desenvolvidas, bem como suas opiniões em relação a gênero e

tecnologia.

***

A descentralização da produção do conhecimento tecnológico e do uso de tecnologias,

favorece  que  o  software livre  seja  adaptado  às  realidades  locais,  gerando  empregos,
47 Texto original: Un aspecto que ha sido particularmente poco considerado a la hora de realizar estas lecturas

ha sido la limitada diversidad culturaly de género que caracteriza a estos colectivos y las implicaciones que
ello tiene en la construcción de una tecnología que se presenta como libre y democrática.

48 Texto original:  El feminismo y una de sus propuestas más provocativas y recientes, el feminismo cyborg ,
podría y debería converger en la estrategia de lucha contra el mismo opresor que excluye doblemente a las
mujeres: el monopolio del software dominante en el mercado mundial que es androcéntrico y privativo. Sólo
una  perspectiva  feminista  puede  facilitar  lo  que  Petrizzo  llamó  el  hackeo  a  la  masculinización  de  la
tecnología y sus prácticas. Aunque las activistas y militantes del SL han comprendido y asumido que la
tecnología no es neutral, así como el discurso de la ciencia, sus prácticas dentro de la Comunidad SL local
están orientadas hacia la educación, formación y el cuidado, y no hacia el núcleo duro del problema del SL
y las mujeres: no basta ser usuarias, hay que tomar por asalto la planificación, diseño y programación del
SL para transformar profundamente la visión androcéntrica de la tecnología y la ciencia como camino
hacia la igualdad, equidad y justicia de género. .
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desenvolvimento local, fomento da inclusão social e digital, e inovação. Essa capacidade de

ser adaptado e criado colaborativamente faz com que o software livre seja um aliado para as

causas de outros movimentos como o feminismo, que vê no SL uma oportunidade para uma

produção tecnológica  que  tenha  em mente  que a  tecnologia  não é  neutra  e  que  deve  ter

compromisso com as causas das mulheres e de outros grupos excluídos digitalmente.

Apesar das suas potencialidades, as práticas e os discursos da comunidade do software

livre  no  Brasil  apresentam várias  tensões  de  gênero.  Como  resposta,  muitas  mulheres  e

homens se agrupam para debater tais questões e para promover ações que as minimizem. Uma

investigação mais profunda pode ajudar a esclarecer como essa comunidade e tais grupos

interpretam como se dá a relação entre tecnologia, gênero e comunidade, e como através do

projeto, da produção e do consumo do software livre, estas questões podem ser enfrentadas.

Além  de  se  entender  a  relação  entre  gênero  e  tecnologias,  cabe  neste  espaço  de

produção e socialização que é a comunidade software livre do Brasil, uma análise feminista

que  seja  mais  crítica  do  que  apenas  apontar  os  problemas  e  as  causas  da  exclusão  das

mulheres.  Acreditamos  que  o  software livre  deve  ser  entendido  no  sentido  de  que  pode

contribuir para o empoderamento das mulheres e de outros grupos excluídos.
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3 TEORIAS FEMINISTAS DA TECNOCIÊNCIA

O objetivo deste capítulo é o de mapear diferentes abordagens feministas da tecnologia

para assim interpretar, mais adiante, a brecha digital de gênero na comunidade software livre

do Brasil, bem como as ações dos grupos de mulheres que frequentam esta comunidade.

Na seção 3.1, apresentaremos questões da teoria feminista sobre a ciência. Para tanto,

será necessário mostrar algumas implicações da adoção da categoria gênero e da categoria

mulheres para os estudos feministas, ambas utilizadas neste estudo.

A seção 3.2 abordará as críticas feministas e de gênero à tecnociência e, em especial, às

tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TIC),  perpassando  questões  que  envolvem  o

acesso,  os usos,  as ideologias implicadas nas tecnologias  e a brecha digital  de gênero no

processo de planejamento,  desenvolvimento e  consumo das  tecnologias  digitais.  Contudo,

antes de chegarmos a tal discussão, veremos como diferentes correntes feministas abordaram

e se relacionaram com a tecnologia, com destaque para as TICs.

Na seção 3.3, apresentaremos a bibliografia sobre empoderamento das mulheres para

compreendê-lo como um processo que envolve diferentes aspectos como o econômico, social,

e político, apontado para a superação, principalmente, da brecha digital de gênero.

Dessa forma, buscamos compreender, através das iniciativas de empoderamento e à luz

da teoria feminista, as ações das mulheres e dos grupos de mulheres da comunidade brasileira

de software livre, que são objeto central deste trabalho.
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3.1 GÊNERO, MULHERES E TEORIAS FEMINISTAS

Entendemos o feminismo como movimento social e como um conjunto de correntes;

teóricas  que  objetivam a  liberação  das  mulheres  das  estruturas  e  relações  de  submissão

(BARRANCOS, 2009; GAMBA, 2009c; COSTA, 1998). A teoria feminista se relaciona com

este  movimento,  mas  pode  assumir  objetivos  e  pautas  próprias  (o  que,  na  verdade,  a

caracteriza como um conjunto de teorias). Sendo assim, a teoria feminista tem como objetivo

criar e difundir saberes sobre, por e para mulheres.

A teoria feminista se refere ao estudo sistemático da condição das mulheres, seu
papel  na  sociedade  e  as  vias  para  alcançar  sua  emancipação.  Se  diferencia  dos
estudos  da  mulher  por  sua  perspectiva  estratégica.  Além  de  analisar  e/ou
diagnosticar  a  população  feminina,  busca  explicitamente  os  caminhos  para
transformar essa situação (GAMBA, 2009c, p. 144, tradução nossa)49.

Os feminismos  (no  plural,  pois  existem diversas  e  controversas  posições  teóricas  e

políticas) lutam contra a desigualdade de gênero e a masculinidade hegemônica, sendo que

por hegemonia entendemos “a dominação social de certo grupo, exercida não pela força bruta,

mas  por  uma  dinâmica  cultural  que  se  estende  aos  domínios  da  vida  privada  e  social”

(GIDDENS, 2005, p. 112), podendo ser estabelecida por ideologias50, educação e mídia. 

Contudo,  antes  de  examinarmos  as  críticas  feministas  à  teoria  social,  à  ciência  e  à

tecnologia,  no  que  diz  respeito  ao  androcentrismo do pensamento  científico  hegemônico,

objetivo deste capítulo, precisamos entender quais são as categorias de análises adotadas pela

teoria  feminista.  Várias  hipóteses  e  matrizes  conceituais  foram debatidas  para  explicar  a

condição de subordinação das mulheres e até mesmo o que é ser mulher. 

Desde 1960 há muitas discussões com o intuito de definir o que é ser mulher e quais as

origens  da  opressão  sofrida  pelas  mesmas.  Considerava-se  que  estas  opressões,  mesmo

variando  o  período  histórico  e  o  lugar,  ocorriam  de  forma  universal.  Contudo,  Adriana

Piscitelli (2002) e outras feministas reconhecem que a definição do que seja uma mulher é

49

Texto original: La teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel
em la sociedade y las vías para lograr su emacipación. Se diferencia de los estudios de la mujer por su
perspectiva  estratégica.  Además  de  analisar  y/o  diagnosticar  sobre  la  población  femenina,  busca
explicitamente los caminos para transformar essa situación.

50 Segundo Giddens  (2005,  p.  569),  ideologia  é  o  conjunto  de  “Idéias  ou convicções  compartilhadas  que
servem  para  justificar  os  interesses  de  grupos  dominantes.  As  ideologias  estão  presentes  em  todas  as
sociedades que possuem desigualdades sistemáticas e enraizadas entre os grupos. O conceito de ideologia
está intimamente ligado ao de poder, uma vez que os sistemas ideológicos servem para legitimar o poder
diferencial exercido pelos grupos”.
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menos questão de biologia que de história.

O pensamento feminista radical, mais essencialista, acredita que o que une as mulheres

é  superior  ao  que  as  diferencia,  de  forma  que  a  mulher  pode  ser  definida  em  termos

biológicos, principalmente, no que tange ao seu corpo e à capacidades de reprodução. Sendo

assim,  consideram  que  as  opressões  pelas  quais  elas  vivem  são  decorrentes  desta

particularidade e as relações de poder decorrentes disto perpassam todos os aspectos de suas

vidas (PISCITELLI, 2002). Segundo esta visão, o patriarcado é um sistema sexual de poder

que coloca a mulher em situação de desvantagem em relação ao homem, principalmente, por

questões  biológicas  e  reprodutivas,  perpetuando  a  hierarquia  masculina  através  do

matrimônio, da divisão sexual do trabalho e da família (COSTA, 1998; FONTENIA, 2009).

Os estudos feministas sobre o patriarcado o entendem como forças políticas de manutenção

das  desigualdades  sociais  que  perduram  no  tempo  e  no  espaço  (PISCITELLI,  2002).  O

domínio patriarcal  atua no privado e no público,  no individual  e  no coletivo,  além de se

apropriar das forças produtivas e reprodutivas das mulheres (FONTENIA, 2009).

O  conceito  de  patriarcado,  contudo,  é  problemático  por  fazer  análises  internas  ás

relações  entre  os  sexos,  priorizando-as  em relação a  outras  relações  sociais  e,  ainda,  por

evidenciar as diferenças sexuais físicas como se fossem inerentes aos corpos humanos per se,

não  vendo-os  como construções  sociais  e  históricas  (PISCITELLI,  2002;  SCOTT,  1990).

Estes fatores tornam o conceito de patriarcado vago, essencialista e sinônimo de dominação

masculina, ou seja, “resultou insuficiente para compreender os processos que operam dentro

da estrutura social e cultural das sociedades, condicionando a posição e inserção feminina em

realidades históricas concretas” (GAMBA, 2009a, p. 122, tradução nossa)51.

Contudo, a matriz  explicativa do patriarcado,  mesmo que não tenha sido totalmente

abandonada, teve na categoria gênero uma espécie de substituta.

3.1.1 A categoria analítica gênero

O gênero,  enquanto  categoria  social,  pode  ser  considerado  como  uma  das  maiores

contribuições  dos  feminismos contemporâneos;  começou a ser  utilizado a  partir  dos  anos

1970, alcançando maior impacto a partir de 1980-1990 (SARDENBERG, 2002). Embora seja

51 Texto original: resultó insuficiente para comprender los processos que operan dentro de la estructura social
y  cultural  de  las  sociedades,  condicionando  la  posición  e  inserción  femenina  en  realidades  históricas
concretas.

49



motivado pelas tentativas de entender a situação das mulheres, gênero não se refere apenas a

elas (PISCITELLI, 2002).

As problematizações das relações de gênero conseguiram romper com a ideia de
caráter natural. O feminino ou o masculino não se referem ao sexo dos indivíduos,
mas  sim  às  condutas  consideradas  femininas  ou  masculinas.  Neste  contexto,  a
categoria de gênero pode ser entendida com uma explicação acerca das formas que
adquirem  as  relações  entre  os  gêneros,  que  alguns  consideram  uma  alternativa
superadora de outras matrizes explicativas, como a teoria de patriarcado (GAMBA,
2009a, p. 121, tradução nossa)52.

A definição de gênero que assumimos neste trabalho é a de Joan Wallach Scott (1990),

que afirma que o gênero é a construção social das diferenças percebidas e que dá significado

às relações de poder sexuadas (SCOTT, 1990).

O núcleo essencial da definição [de gênero] repousa sobre a relação fundamental
entre duas proposições:  o  gênero é um elemento constitutivo de relações sociais
fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro
modo de dar significações às relações de poder. As mudanças na organização das
relações sociais correspondem sempre a mudanças nas representações do poder, mas
a direção da mudança não segue necessariamente um único sentido (SCOTT, 1990,
p. 14).

Dessa  forma,  Scott  (1990)  rompe  com o  determinismo  biológico  e  dá  um sentido

relacional ao gênero. Gênero não se refere ao feminino ou masculino, não é uma categoria de

dimensão binária, mas permite entender as diferenças sociais dos sexos a partir de múltiplas

possibilidades  (NICHOLSON,  2000;  SARDENBERG,  2007;  SCOTT,  1990),  embora

“estudos de gênero” seja utilizado muitas vezes em substituição a “estudos de mulheres”.

Scott  (2001) considera o conceito de gênero importante no sentido de ter  destacado

elementos culturais em detrimento das características biológicas. Este foi exatamente o ponto

para  usar  a  categoria  gênero  ao  invés  de  sexo  nas  discussões  sobre  os  papéis  e

comportamentos de homens e mulheres, por este não ser natural, mas sim atribuído. Dessa

forma, nas ciências sociais, o conceito de gênero apontou para estudos das diferenças sexuais

socialmente percebidas. Mas cabe o questionamento à validade da categoria mulher e Linda

Nicholson (2000) convida a pensá-la 

como capaz de ilustrar o mapa de semelhanças e diferenças que se cruzam. Nesse

52 Texto original:  La problematización de las relaciones de género logró romper com la idea de carácter
natural.  Lo  femenino  o  lo  masculino  no  se  refieren  al  sexo  de  los  indivíduos  sino  a  las  conductas
consideradas femeninas o masculinas. En este contexto, la categoría de género puede entenderse como una
explicación acerca de las formas que adquieren las relaciones entre los géneros, que algunos consideran
una alternativa superadora de outras matrizes explicativas, como la teoría de PATRIARADO (v.).
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mapa o corpo não desaparece; ele se torna uma variável historicamente específica
cujo sentido e  importância são  reconhecidos como potencialmente diferentes  em
contextos históricos variáveis (NICHOLSON, 2000, p. 36).

Sendo  assim,  Nicholson  (2000)  propõe  a  adoção  de  “mulher”  para  os  estudos

feministas, uma vez que tal palavra tem um caráter emotivo, político e por isso estratégico

para  o estudo da vida  social.  Segundo esta  autora,  o  sentido  da palavra  mulher  deve ser

interpretado como provisório e capaz de englobar o que se espera do ser mulher e como estas

se  sentem.  Esta  é  então  uma escolha  estratégica  dentro  desta  pesquisa  que  se  utiliza  do

feminismo  teórica  e  metodologicamente;  afinal  este  ao  estudar  gênero  nominamos  nosso

objeto de estudo (as mulheres do SL), mas sem tomá-lo como um conjunto homogêneo e

inerte, mas que apresenta historicidade e nuances culturais.

O  sentido  da  re-criação  da  categoria  mulher  é,  sobretudo,  político.  Segundo
Nicholson, a categoria mulher nos termos por ela propostos ofereceria uma dupla
vantagem. Possibilitaria o reconhecimento de diferenças entre mulheres, mas, uma
vez que também permite mapear semelhanças, não inviabilizaria a prática política –
que, de acordo com a autora, não exige um sentido definido para o termo mulher. É
claro que se trata de políticas de coalizão – de políticas compostas por listas de
reivindicações  relativas  às  diferentes  necessidades  dos  grupos  que  constituem,
temporariamente, a coalizão (PISCITELLI, 2002, p. 21).

O feminismo trouxe avanços para a ciência e a teoria social ao desconstruir a noção do

sujeito  universal,  tanto  do modelo  do homem padrão,  como também a  da mulher  padrão

(PORTOLÉS, 1999). Por isso, Donna J. Haraway (2009, p. 57) afirma que “[n]ão há nenhum

espaço estrutural para a raça (ou para muita coisa mais) em teorias que pretendem apresentar a

construção da categoria ‘mulher’ e do grupo social ‘mulheres’ como um todo unificado ou

totalizável”.

Longe de considerar que as categorias de análises feministas já estão resolvidas ou que

possam  ser  tomadas  como  estáveis,  unificadas  e  totalizadoras  (HARAWAY,  2009;

HARDING, 1993; NICHOLSON, 2000; PISCITELLI,  2002),  entendemos que a categoria

“mulheres” está contida na categoria gênero. Afinal, […] “gênero” é uma categoria analítica,

“mulheres”  é  uma categoria  empírica.  […] “mulheres”  é  uma categoria  de gênero,  daí  a

relevância teórica do uso de ambas as categorias (SARDENBERG, 2007, p.  55,  tradução

nossa)53.

53 Texto original:  Suely Kofes (1993) argues that where “gender” is an analytical category, “women” is an
empirical  one.  She  further  stresses,  as  noted  earlier,  that  “women” is  a  category  of  gender,  thus  the
theoretical relevance of using both of these categories.
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Dessa forma, este estudo aborda a categoria empírica “mulheres” como uma categoria

complexa  de  gênero.  Utilizamos  “mulheres”  no  plural  por  que  assumimos  a  enorme

diversidade ao interior deste grupo. Há mulheres brancas, negras, pobres e ricas, há mulheres

que  têm  sido  registradas  como  homens  (hoje  denominadas  de  “transsexuais”),  mulheres

hétero,  bi,  homo  e  polissexuais.  Neste  trabalho,  na  medida  em  que  cada  uma  delas  se

identifica como “mulher” passou a ser parte de nosso estudo.
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3.2 CRÍTICAS FEMINISTAS À TEORIA SOCIAL E À CIÊNCIA

A crítica feminista aponta para a não neutralidade e para a construção histórica e social

da  ciência  e  da  teoria  social,  principalmente  em  relação  a  gênero,  questionando  a  sua

objetividade (COLLINS, 1990; GARCÍA, 1999; HARAWAY, 1993, 1995, 2004; HARDING,

1993;  KELLER,  1991;  MAFFÍA,  2007,  2008;  OLIVEIRA,  2008;  PORTOLÉS,  1999;

SARDENBERG, 2002; SCAVONE, 2008; SCOTT, 1990, 2001; WAJCMAN, 2006, 2009).

Assumindo-se neutra e objetiva, a ciência sistematicamente afastou as mulheres deste

campo,  tanto  impedindo  a  participação  de  mulheres  nos  espaços  de  construção  do

conhecimento científico, quanto relacionando as características consideradas femininas como

inadequadas  e  inapropriadas  ao  método  científico,  como  afirma  Diana  Maffía  (2007).

Também é importante mencionar que as correntes hegemônicas da ciência ocidental também

excluem outras subjetividades e subalternidades, como o que ocorre com as masculinidades

que fogem do padrão de homem, branco, adulto,  forte,  heterossexual, casado, proprietário

(GIDDENS, 2005; HARAWAY, 1993; MAFFÍA, 2007, 2008). Como nos lembra Evelyn Fox

Keller (1991), não apenas as mulheres foram feitas como são, os homens e a ciência também

são construções sociais.

O gênero  também aparece  implicado na ciência  nas  seguintes  formas:  na  separação

entre ciências duras (masculino) e ciências  brandas (feminino);  na busca por objetividade

(masculino) como sinônimo de boa ciência e na desvalorização da subjetividade (considerada

feminina);  na linguagem científica e na sua promessa de ser literal  ao relatar a realidade.

Contudo, esta linguagem, mesmo se assumindo como não literária, assume metáforas sexuais

que desvalorizam o que é relativo às mulheres (MAFFÍA, 2007, 2008).

Os estudos de gênero e ciência surgiram a partir de duas principais fontes. A primeira

provêm  das  experiências  das  mulheres  atuantes  na  ciência,  cujo  trabalho  e  capacidade

intelectual  eram  inferiorizados  em  relação  aos  dos  homens,  além  de  perceberem  as

dificuldades ao acesso e permanência delas neste campo. A segunda fonte dos estudos de

gênero e ciência foi a da atuação das militantes feministas que, inicialmente, buscaram tratar

da exclusão da mulher nas ciências (GARCÍA, 1999; MAFFÍA, 2007).

Os estudos feministas precisaram passar por uma mudança na sua abordagem sobre o

tema para chegar  a  sua atual  crítica  ao  androcentrismo na ciência.  Afinal,  era  necessário

compreender  o  sexismo embutido  nos  fazeres  científicos  e  nas  teorias  sociais  para  então
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criticar e transformar os processos científicos (e tecnológicos). Esta mudança de abordagem

ficou conhecida devido a Sandra Harding (1993) como a passagem da “questão da mulher na

ciência” para a “questão da ciência no feminismo”. Ou seja, ao invés de buscar inserir as

mulheres na lógica androcêntrica das ciências, o movimento e a teoria feministas passaram a

examinar as práticas científicas cuja lógica é sexista e excludente. Apesar das divergências de

posições  nos  estudos  feministas  da  ciência,  estes  têm  como  foco  comum  a  crítica  ao

androcentrismo e ao sexismo transmitidos, refletidos e recriados nas práticas e nos produtos

científicos  (COSTA,  1998;  GARCÍA,  1999;  KELLER,  1991;  MAFFÍA,  2007,  2008;

SARDENBERG, 2002).

Quando  vinculamos  gênero  e  ciência,  nos  interessa  discutir,  especialmente,  as
estratégias metodológicas que permitem uma reconstrução feminista da ciência, não
apenas do papel das mulheres como sujeitos de produção de conhecimento, sem os
preconceitos que o gênero imprime ao produto, à teoria científica. Revelar - seria a
tarefa - desvendar o sexo (masculino) escondido da ciência (MAFFÍA, 2007, p. 11,
tradução nossa)54.

Consideramos que sexismo é um mecanismo pelo qual um sexo recebe mais privilégios

em relação a outro. Embora seja utilizado como sinônimo de preconceito contra a mulher, o

sexismo pode ocorrer na forma de misoginia, androfobia ou homofobia. Já o androcentrismo é

a concepção que dá mais privilégios aos homens (CONTRERAS, 2009), pois tem nele e em

suas experiências o sujeito padrão para representar a humanidade (COSTA, 1998). Exemplo

disto pode ser facilmente encontrado em nossa língua que se utiliza do gênero masculino para

representar o ser humano (“o homem nasce, cresce e morre”) e também para formar o plural

(“todos nós nascemos, crescemos e morreremos um dia”).

O  termo  androcentrismo  esteve  ligado  à  noção  de  patriarcado  (COSTA,  1998;

FONTENIA, 2009) e apesar das críticas a esta categoria, o androcentrismo pode ser entendido

como parte do pensamento hegemônico que sistematicamente subordina as mulheres. Além de

entender o androcentrismo como característico do pensamento científico, também podemos

apontar  a  sua  associação  ao  etnocentrismo  (GIDDENS,  2005),  gerando  a  visão  de  um

indivíduo universal em uma cultura universal.

Haraway  (2004)  alerta  que  os  feminismos  devem  apontar  para  a  não  assunção  de

dicotomias que possam tratar  como antagônicas  as categorias homem e mulher,  ciência  e
54 Texto  original:  Cuando  vinculamos  género  y  ciencia,  nos  interesa  discutir  em especial  las  estrategias

metodológicas que permitan una reconstrucción feminista de la ciencia, no sólo del papel de las mujeres
como sujetos de produción de conocimientos, sino de los sesgos que el género imprime al producto, a la
teoría científica. Desocultar - sería la tarea -, quitar el velo que esconde el sexo (masculino) de la ciencia.
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política, ciência e sociedade, ciência e cultura. A autora lembra que: a) qualquer descrição do

mundo não está livre de narrativas; b) a ciência está relacionada com relatos, desejos, razões e

materialidades; c) a ciência é uma prática cultural e cultura em prática, as suas fronteiras estão

sempre  à  prova;  e  d)  as  categorias  se  colapsam umas dentro  das  outras,  de forma que a

dimensão técnica não está livre das demais dimensões (políticas, econômicas, textuais, etc.).

Ou seja, Haraway não acredita na “pureza” destas categorias, de forma que ciência, política,

sociedade e  cultura podem se influenciar  mutuamente.  Para tanto não se deve pensar  em

termos de essência,  mas em contingência,  considerando-se o contexto e  todos os  agentes

(humanos e não humanos) envolvidos.

Os feminismos hoje entendem a heterogeneidade das mulheres e por isso, a necessidade

de  estudos  interseccionais  que  incluam  a  raça,  classe  e  gênero,  além  de  outras  como

nacionalidade, idade e etnia. Neste sentido, Patricia Hill Collins (1990) apresenta o feminismo

negro como uma crítica à  teoria feminista hegemônica,  protagonizada e desenvolvida por

mulheres brancas. Os esforços para o desenvolvimento e a introdução do pensamento negro

na teoria feminista e na teoria social em geral precisaram descobrir,  interpretar, analisar e

preservar  o  trabalho  individual  de  pensadoras  negras,  e  as  organizações  alternativas  de

mulheres  negras  que  não  eram  percebidas  enquanto  intelectuais.  Também  foi  necessário

repensar as epistemologias e metodologias de estudo, além de desconstruir a dicotomia entre a

academia e o ativismo negro (COLLINS, 1990).

Dessa  forma,  da  reunião  de  diferentes  abordagens  sobre  a  ciência  a  partir  de  uma

perspectiva feminista, emerge o que  Cecilia Maria Bacellar  Sardenberg (2002) defende ser

uma ciência feminista. Sendo assim, os estudos feministas em sua crítica à teoria social e à

ciência - ou à ciência feminista - alertam para a não neutralidade dos processos sociais e

científicos,  desvelando  a  propagação  de  ideologias  e  interesses,  disputas  de  poder,

homogenizações e institucionalizações,  inclusive internas à  própria teoria feminista.  Neste

trabalho,  estas  noções  são  importantes  para  as  análises  feministas  da  tecnologia,

especialmente, da brecha digital de gênero, como veremos mais adiante.
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3.3 CRÍTICAS FEMINISTAS À TECNOLOGIA

Após termos visto as críticas da teoria feminista em relação à teoria social e à ciência,

abordaremos a seguir, algumas de suas críticas sobre a tecnologia. Para chegar à discussão

sobre o que Judy Wajcman (2006, 2009) define como tecnociência feminista revisaremos as

correntes da segunda onda feminista sobre os avanços tecnológicos e culminaremos com o

ciberfeminismo e o feminismo cyborg. 

3.3.1 Correntes feministas de segunda onda e sua relação com a tecnologia

Para entender como os feminismos se relacionaram com a expansão tecnológica e como

compreenderam o impacto e a relação das tecnologias com as vidas e relações sociais das

mulheres, as considerações de Wajcman (2006) tornaram-se imprescindíveis. Lucila Scavone

(2008) delimita três grandes fases dos feminismos: a fase humanista ou igualitária,  a fase

diferencialista ou essencialista e a terceira, baseada no pós-modernismo e a desconstrução.

 

As temáticas dos estudos feministas e de gênero estão associadas tanto às grandes
fases  do  feminismo  como  aos  contextos  e  problemas  que  lhes  suscitaram.  O
feminismo tem sido delimitado por suas  etapas  históricas,  três grandes fases são
comumente referidas: a fase universalista, humanista ou das lutas igualitárias pela
aquisição  de  direitos  civis,  políticos  e  sociais;  a  fase  diferencialista  e/ou
essencialista, das lutas pela afirmação das diferenças e da identidade; e uma terceira
fase, denominada de pós-moderna, derivada do desconstrucionismo, que deu apoio
às teorias dos sujeitos múltiplos e/ou nômades (SCAVONE, 2008, p. 177).

As correntes feministas da segunda onda (entre as décadas de 1960 e 1980)55, a saber, o

feminismo liberal, radical e socialista, em suas fases iniciais, e o da terceira onda (a partir da

década de 1990) se relacionaram com a tecnologia de formas diferentes, como relata Wajcman

(2006, p. 25, tradução nossa)56: “o interesse por gênero, ciência e tecnologia surgiu [desde o

início da década de 1970] do movimento de mulheres contemporâneo e de uma preocupação

geral pela posição das mulheres nas distintas profissões”. Parte do histórico dos feminismos

junto à tecnologia está marcada ora pela repulsa aos artefatos tecnológicos e aos processos

industriais, ora pelo olhar mais positivo e mesmo utópico sobre o impacto da tecnologia no

55 No contexto dos Estados Unidos da América. Entendemos que, por exemplo, a corrente liberal antecede este
período, mas nos focaremos nesta época ao abordar as citadas correntes.

56 Texto  original:  El  interés  por  el  género,  la  ciencia  y  la  tecnología  surgió  del  movimiento  de  mujeres
contemporáneos y de una preocupación general por la posición de las mujeres en las distintas profesiones.
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sentido de que podem contribuir a superar as diferenças de gênero. 

A corrente feminista denominada de liberal considera que a subordinação das mulheres

é  decorrente  da  discriminação  e  das  práticas  sociais  sexistas,  que  tratam  distintamente

mulheres e homens,  diminuindo as oportunidades daquelas. Assim, esta corrente feminista

espera, dentro do capitalismo, resolver essas diferenças (SARDENBERG, 2002; WAJCMAN,

2006; VIEIRA, 2009). Ou seja, considera que “o inimigo principal seria a falta de educação e

o próprio temor das mulheres ao êxito” (GAMBA, 2010b, p. 148, tradução nossa)57. Para esta

corrente do feminismo, o problema das mulheres se resume ao seu acesso restrito à tecnologia

(WAJCMAN, 2006) e, por tanto, se resolve com medidas compensatórias para que estas se

incorporem ao campo científico.

As lutas dessa corrente liberal buscam pela igualdade através da socialização e educação

adequadas das mulheres. Logo, a solução para o aumento delas nos ambientes tecnológicos

reside em ampliar as possibilidades de acesso feminino a eles. É importante ressaltar que o

problema e a solução, para esta corrente, residem nas próprias mulheres, sem criticar a divisão

sexual do trabalho. Contudo, outras correntes feministas da segunda onda se ocuparam da

tarefa de contestar a tecnologia, iniciando assim as análises sobre como o gênero está presente

nos processos de constituição da própria tecnologia58.

Ao recusar o conhecimento científico enquanto conhecimento patriarcal houve quem
reivindicasse  o  desenvolvimento  de  uma  nova  ciência  baseada  nos  valores  das
mulheres. Ao mesmo tempo, as análises feministas da tecnologia estavam indo além
da  abordagem “as  mulheres  e  a  tecnologia”  para  analisar  os  próprios  processos
através dos quais se desenvolvem e se utiliza as tecnologias, assim como aqueles
através dos quais se constituem o gênero. Em outras palavras, as feministas estavam
explorando o caráter de gênero da própria tecnologia. Esta abordagem se orienta
basicamente  em  duas  direções:  uma  marcada  pelo  feminismo  radical  e  outra
identificada  com  o  feminismo  socialista (WAJCMAN,  2006,  p.  32-33,  tradução
nossa)59.

Ao invés de buscar a igualdade dos sexos, o feminismo radical focou no que havia de

diferente nas mulheres, como sua capacidade reprodutiva, sexualidade e prazer, habilidades

57 Texto original: El enemigo principal sería la falta de educación y el próprio temor de las mujeres al éxito.
58 Discutiremos mais sobre esta abordagem adiante.
59 Texto  original:  Al  rechazar  el  conocimento  científico  en  cuanto  conocimento  patriarcal,  hubo quienes

reinvindicaron el desarrollo de una nueva ciencia basada em los valores de las mujeres.
Al mismo tiempo, las análisis feministas de la tecnología estaban yendo más allá del planteamiento de

“las mujeres y la tecnología” para analisar los próprios procesos a través de los cuales se desarrola y se
utiliza la tecnología, así como aquellos a través de los cuales se constituye el género. En outras palabras,
las feministas estaban explorando el carácter genérico de la propria tecnología. Este planteamiento se há
orientado básicamente em dos direcciones: una marcada por el feminismo radical y outra identificada con
el feminismo socialista.
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manuais,  qualidades  consideradas  tipicamente  femininas,  como o  cuidado,  o  pacifismo,  a

humanidade, a espiritualidade, etc. (GAMBA, 2010b; SARDENBERG, 2002; WAJCMAN,

2006). As teóricas e as ativistas desta corrente consideram que, de uma forma geral, a causa

da opressão feminina estava ligada a esta capacidade reprodutiva,  que o patriarcado tenta

controlar (WAJCMAN, 2006). 

O feminismo  radical  tem  como  objetivos  centrais  retomar  o  controle  sexual  e
reprodutivo das mulheres e aumentar seu poder econômico, social e cultural; destruir
as  hierarquias  e  a  supremacia  da  ciência;  criar  organizações  não  hierárquicas,
solidárias e horizontais. Outra característica principal é a independência total dos
partidos políticos e os sindicatos. A maioria das feministas radicais se pronunciam
também pelo feminismo da diferença, que surge em começos dos anos 1970 nos
Estados Unidos e França com o slogan “ser mulher é lindo (GAMBA, 2010c, p. 147,
tradução nossa)60.

As tecnologias visadas eram, principalmente, as médicas, que atuavam nos processos de

gestação, parto, sexualidade, amamentação. Inicialmente, tais tecnologias foram repudiadas

por serem consideradas como parte do projeto do patriarcado de dominação do corpo das

mulheres e da sua capacidade de reprodução. Para além da questão das mulheres, a tecnologia

era vista como um meio de controle da sociedade. O feminismo radical foi responsável pelo

aprimoramento  do  debate  acerca  de  gênero  e  tecnologia,  evidenciando  a  necessidade  de

discutir a adequação da tecnologia aos interesses das mulheres (WAJCMAN, 2006). Além

disso, a crítica radical à ciência foi muito mais contundente que a crítica liberal, uma vez que

as  radicais  consideravam  a  ciência  como  sendo  moldada  de  forma  que  também sofre  a

influência da cultura e da sociedade (SARDENBERG, 2002).

O  feminismo  socialista  foi  influenciado  pelo  marxismo  e,  com  base  neste,  discute

questões de gênero em relação ao sistema que combina patriarcado, racismo e capitalismo, ou

seja,  considera  as  causas  da  subordinação  das  mulheres  como  estruturais  e  advindas  do

esquema de acumulação e dominação do capitalismo e demais estruturas sociais. O trabalho

passou  a  ser  a  categoria  central  de  análise.  Muitos  empregos,  a  partir  da  década  de  70

principalmente  os  relativos  à  administração  e  ao  secretariado  eram  desenvolvidos  por

mulheres e foram muito impactados pelo advento da informática. Por isso, o interesse sobre o

60 Texto original: El feminismo radical tiene como objetivos centrales retomar el control sexual y reproductivo
de las mujeres y aumentar su poder económico, social y cultural; destruir las jerarquías y la supremacía de
la  ciencia;  crear  organizaciones  no  jerárquicas,  solidarias  y  horizontales.  Otro  rasgo  principal  es  la
independência total de los partidos políticos y los sindicados. La mayoría de las feministas radicales se
pronunciam también por el feminismo de la diferencia, que surge a comienzos de los 70 em Estados Unidos
y Francia con el slogan “ser mujer es hermoso”.
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impacto  dessa  tecnologia  sobre  estas  profissões  passou  a  ser  foco  das  análises  destas

feministas.  Assim,  foram  inseridas  às  preocupações  do  feminismo  socialista  as  questões

relativas ao trabalho feminino (remunerado e não remunerado) as experiências, oportunidades

e  competências  das  mulheres  no  mercado  de  trabalho  frente  à  informática  (WAJCMAN,

2006). 

Os mais otimistas perceberam nas então novas tecnologias uma forma de aumentar a

qualidade  de  trabalho,  reduzindo  atividades  monótonas  e  insalubres.  Já  as  feministas

socialistas,  frequentemente  lançaram  um  olhar  pessimista  sobre  estas  tecnologias,  o  que

também marcou uma época de tecnofobia feminista. Nesta corrente, os avanços tecnológicos

foram  considerados  como  parte  do  processo  de  acumulação  de  capital,  barateando  os

processos de produção e também a mão de obra, principalmente a feminina, ou seja, mais

desequilíbrios nas relações de poder entre homens e mulheres. A associação entre trabalho

qualificado, tecnologia informática e masculinidade ficou firmada (WAJCMAN, 2006). 

3.3.2 Feminismo cyborg

Conhece-se  (ou  denomina-se)  como  feminismo  cyborg61 (WAJCMAN,  2006;

HARAWAY, 2009; SANDOVAL 2004) aquele derivado das considerações da cientista Donna

Haraway, quem se dedicou à história e à filosofia da ciência, criticando, principalmente, a

objetividade da tecnociência, defendendo a validade dos saberes localizados e situados e a

parcialidade como parte de um enfoque feminista. 

Para Haraway é imprescindível ao feminismo não apenas criticar a ciência a partir da

perspectiva de gênero, mas também pensar nas multiplicidades e diferenças que existem entre

indivíduos e entre culturas. Acredita que o feminismo deve não apenas analisar, mas também

alterar o quê e como pensamos (HARAWAY, 2004; SELGAS, 1995). Haraway está sempre

questionando estabilizações, fronteiras e limites, de forma que não se prende a disciplinas.

O contexto no qual se enquadram alguns dos trabalhos de Haraway é o pós-humanismo

e sua crítica ao pensamento humanista sobre a natureza humana e sobre a dominação da

natureza e da técnica pelo sujeito humano pensante. Já as desconstruções defendidas pelo pós-

humanismo questionam a corporificação do pensamento. A sociedade e a tecnociência do pós-

guerra e da expansão industrial são as que estão no foco da autora. 

61 Seis anos após a publicação do Manifesto Cyborg, Donna Haraway publicou a sua atualização em um texto 
chamado Cyborg Feminism.
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Influenciada  pelo  pós-modernismo,  a  autora  questiona  a  ideia  de  sujeito  singular,

autônomo e racional,  totalmente separado do outro e da natureza,  que considera ser uma

construção do “humano” tipicamente moderna. Neste contexto, também é importante destacar

a “virada linguística” e seu impacto nas ciências naturais e humanas, pois a linguagem passou

a  ser  vista  como  a  morada  do  ser,  criadora  de  realidades  e  estruturadora,  inclusive,  do

inconsciente, além do fato de que os meios de comunicação passaram a ser entendidos como

simuladores da realidade. Sendo assim, a autora avalia a tecnociência como uma construção

retórica que fabrica o que é conhecimento que é mediador e conformador do ser, do estar e do

entender o mundo (HARAWAY, 1995; SELGAS, 1995).

A  tecnociência  excede  de  maneira  extravagante  a  distinção  entre  ciência  e
tecnologia,  natureza  e  sociedade,  sujeitos  e  objetos,  natural  e  artificial,  que
estruturam  o  tempo  imaginário  chamado  modernidade.  Utilizo  a  palavra
tecnociência para significar uma mutação na narrativa histórica, similar às mutações
que indicam a diferença entre o sentido do tempo nas crônicas europeias medievais
das  histórias  seculares  acumulativas  de  salvação  da  modernidade  (HARAWAY,
2004, p. 20, tradução nossa)62.

Em  suas  análises,  Haraway  faz  uso  da  ficção  científica,  de  metáforas  e  de  textos

literários para desconstruir alguns fundamentos da ciência convencional e para propor uma

nova epistemologia feminista. Para a autora, a ciência é descrita com base em metáforas e

teriam, algumas delas, desfavorecido as mulheres. Figuração, para Haraway, é o contraponto à

representação (HARAWAY, 2004). A metáfora e a figuração são instrumentos para promover

a mobilização política e a desconstrução da ciência e tecnologia (ARDITI, 1995; HARAWAY,

1995, 2004; SELGAS, 1995).

As figurações são imagens  performáticas que podem ser habitadas. As figurações,
verbais  ou  visuais,  podem ser  mapas  condensados  de  mundos  discutíveis.  Toda
linguagem  é  figurativa,  incluindo  a  matemática;  isto  é,  feito  de  alegorias,  que
consistem  em  golpes  que  nos  distanciam  de  determinações  literais.  Enfatizo  a
figuração  para  tornar  explícita  e  inevitável  a  qualidade  de  todos  os  processos
semiótico-materiais,  especialmente  na  tecnociência  (HARAWAY,  2004,  p.  28,
tradução nossa)63.

62 Texto original:  La tecnociencia excede de manera extravagante la distinción entre ciencia y tecnologia,
naturaleza y sociedad, sujetos y objetos, natural y artificial, que estructuran el tiempo imaginario llamado
modernidad. Utilizo la palabra tecnociencia com el fin de significar una mutación em la narrativa histórica,
similar a las mutaciones que señalan la diferencia entre el  sentido de tiempo en las crónicas europeas
medievales y las historias seculares acumulativas de salvación de la modernidad.

63 Texto original:  Las figuraciones son imágenes perfomativas que pueden ser habitadas. Las figuraciones,
verbales o visuales,  pueden ser mapas condensados de mundos discutibles. Todo linguaje es figurativo,
incluindo  el  de  las  matemáticas;  es  decir,  hecho  de  tropos,  constituido  por  golpes  que  nos  alejan  de
determinaciones literales. Enfatizo la figuración para hacer explícito e ineludible la cualidad trópica de
todos los procesos semiótico-materiales, especialmente en la tecnociencia.

60



Para Haraway não é possível se alcançar uma verdade estável que seja útil e se adéque a

todas  e  todos  a  partir  de  um  único  um  ponto  de  vista  ou  de  uma  única  voz.  Daí,  a

reivindicação dos conhecimentos situados. Ela defende uma objetividade encarnada e plural,

que é a objetividade feminista, aquela que tem consciência da sua parcialidade. Contudo, além

de  condenar  o  antiessencialismo  e  as  totalizações,  esta  cientista  também  condena  o

relativismo, pois a este falta posicionamento e criticismo ao assumir vários e todos os pontos

de vista. Outro aspecto importante para este pensamento de Haraway é o de considerar tanto a

materialidade  quanto  a  agência  dos  objetos  nas  relações  sociais  e  no  fazer  científico

(HARAWAY, 1995, 2004), afinal “os códigos do mundo não jazem inertes, apenas à espera de

serem lidos. O mundo não é matéria-prima para a humanização” (HARAWAY, 1995, p. 37).

Parece claro que as versões feministas de objetividade e corporificação - isto é, de
um  mundo  -  do  tipo  das  que  foram  aqui  esboçadas  requerem  uma  manobra
enganosamente simples no interior das tradições analíticas ocidentais, uma manobra
que começou com a dialética, mas que parou antes das revisões necessárias. Saberes
localizados  requerem que o  objeto  do  conhecimento  seja  visto  como um ator  e
agente,  não como uma tela,  ou um terreno, ou um recurso,  e,  finalmente,  nunca
como um escravo do senhor que encerra a dialética apenas na sua agência e em sua
autoridade de conhecimento "objetivo". A observação é paradigmaticamente clara
nas abordagens críticas das ciências sociais e humanas, nas quais a própria agência
das pessoas estudadas transforma todo o projeto de produção de teoria social. De
fato, levar em conta a agência dos "objetos" estudados é a única maneira de evitar
erros grosseiros e conhecimentos equivocados de vários tipos nessas ciências. Mas a
mesma observação deve valer para os outros projetos de conhecimento chamados de
ciências (HARAWAY, 1995, p. 36-37).

O/a cyborg é a figuração mais emblemática de Donna Haraway. Com esta figura híbrida

e  transgressora  de  fronteiras,  a  autora  questiona  as  dicotomias  humano–máquina;  mente–

corpo; natureza–cultura; dentre outras. 

[O] cyborg vive sem inocência no regime do tecnobiopoder, no qual a alfabetização
é sobre a conexão entre informática, biologia e economia: sobre o parentesco entre
chips, gene, semente, bomba, linhagem, ecossistemas e base de dados (HARAWAY,
2004, p. 18, tradução nossa)64.

O/a  cyborg serve, sobretudo, como um símbolo de resistência para assim denunciar a

construção da cultura e do conhecimento hegemônicos construídos em meio a ideologias e

interesses políticos, sob o ponto de vista do homem branco ocidental, sem levar em conta

64 Texto original: Nili, Riva, Malkah y el cyborg viven sin inocencia en el régimen del tecnobiopoder, en el que
la alfabetización trata sobre la unión entre informática, biología y economía: sobre el parentesco entre chip,
gen, semilla, bomba, linaje, ecosistema y base de datos.
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questões  de raça,  nacionalidade,  etnia,  idade,  experiência  e saberes situados (HARAWAY,

2004,  2004b).  É  uma  crítica  à  representação,  que  sempre  coloca  em  oposição  a  coisa

representada e quem a representa.

Um das  premissas  do  feminismo  cyborg é  que não há  dualismos  entre  construções

simbólicas e artefatos físicos. Outra premissa é a luta por outras formas de poder e prazer que

não sejam baseadas em dominação (HARAWAY, 2009).

O/a  cyborg não tem compromisso com o conhecimento teológico, nem com a ciência

hegemônica, objetividade e determinismo de nenhum tipo. Esta figuração quebra três tipos de

fronteiras: a humano–animal, que também pode ser dita como cultura–natureza; a organismo-

máquina e em decorrência, a natural–artificial, mente–corpo, autocriação–criatura; e por fim,

as  fronteiras  entre  o  físico–não  físico,  levando  em conta  as  propriedades  de  ubiquidade,

mobilidade,  fluidez,  invisibilidade  e  dimensões  diminutas  das  tecnologias  (HARAWAY,

2009).

Para o/a cyborg não há essência, há situações e afinidades dentre as diferenças. Ou seja,

o/a  cyborg é  uma  unidade  poético-política  que  não  envolve  dominação,  incorporação  e

identidade e que busca não ser totalitária e excludente (HARAWAY, 2009). 

Explorando o feminismo cyborg e estas considerações sobre a multiplicidade do sujeito,

os discursos alternativos da feminilidade que repudiam os impulsos de dominação, a coalizão

de  afinidades  e  a  importância  do  conhecimento  situado  das  classes  subalternas,  Chela

Sandoval (2004) clama por uma metodologia das oprimidas. Ela o faz, principalmente, no que

se refere ao feminismo que se desenvolve a partir da perspectiva das resistências mestiças e

indígenas, do feminismo do terceiro mundo estadunidense, do pós-modernismo e da teoria

queer.

Isto pode ocorrer quando o ser e a ação, o conhecimento e a ciência, tornam-se auto-
conscientes codificados pelo o que Haraway chama conhecimentos "subjugados" e
"situados" e que eu chamo a metodologia das oprimidas, uma metodologia que surge
de situações variáveis e se manifesta em uma infinidade de maneiras ao longo do
Primeiro  Mundo  e  de  modo  indômito  desde  as  mentes,  corpos  e  espíritos  das
feministas  do  Terceiro  Mundo  dos  Estados  Unidos,  que  têm  exigido  o
reconhecimento da "mestiçagem", a resistência indígena e a identificação com os
colonizados (SANDOVAL, 2004, p. 105, tradução nossa)65.

65 Texto original:  Esto puede ocurrir cuando el ser y la acción, el conocimiento y la ciencia, lleguen a ser
autoconscientemente  codificados  a  través  de  lo  que  Haraway  llama  conocimientos  «subyugados»  y
«situados», y que yo llamo la metodología de las oprimidas, una metodología que surge de situaciones
variables y se manifiesta en una multiplicidad de formas a lo largo del Primer Mundo y de modo indómito
desde las mentes, cuerpos y espíritus de las feministas del Tercer Mundo de los Estados Unidos que han
exigido el reconocimiento del «mestizaje», la resistencia indígena y la identificación con los colonizados.
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Embora Wajcman (2006) considere relevante o diálogo entre o feminismo socialista e o

pós-modernismo da solução cyborg de Haraway, ela tece algumas críticas:

Sua  análise  penetrante  das  interconexões  entre  capitalismo,  patriarcado  e
tecnociência  não  é  consistente  com  a  sua  fé  em  um  discurso  radical  da
descontinuidade do potencial emancipatório das tecnologias avançadas. Às vezes, a
solução cyborg está perigosamente próxima a assumir o apoio do ciberfeminismo a
todas  as  inovações  tecnológicas  em  si.  Assim  como  a  marcante  desconstrução
textual de Haraway e igualmente o seu otimismo são atraentes, este foco no gênero-
como-poderia-ser  a  faz  perder  de  vista  a  estrutura  de  gênero  penetrante  e
relativamente inexorável das relações sociotécnicas.  No final,  Haraway e aqueles
que têm seguido esta  autora dão mais  importância à  semiótica que aos aspectos
materialistas da tecnociência (WAJCMAN, 2006, p. 162-163, tradução nossa)66.

As considerações de Donna Haraway e o chamado feminismo cyborg são especialmente

marcantes para algumas outras expressões dos feminismos da tecnologia, como veremos nos

casos do ciberfeminismo e, mais adiante, do tecnofeminismo.

3.3.3 Ciberfeminismos, ativismo e teoria feminista na era digital

Com o início dos estudos de Internet e a Cibercultura, principalmente a partir de 1990, o

gênero também passou a ser uma variável a ser estudada, mesmo que, em alguns casos, sem o

caráter  estrategicamente  feminista  de  outrora.  Nancy  Baym  (2010)  apresenta  um

levantamento das primeiras pesquisas neste campo e diz que na fase da perspectiva otimista

em relação ao  ciberespaço,  pesquisadoras/es  o  olharam no sentido  de  liberação do corpo

material e de criação de identidades mais fluidas e múltiplas. Neste mesmo sentido, Sherry

Turkle (1997) apresentou as interações sociais  através do computador e da internet  como

marcadas  pelo  ambiente  textual  das  suas  primeiras  mídias  o  que  favorecia  uma  atuação

performática e criativa do eu. A possibilidade da experimentação de identidades flexíveis e

múltiplas resultou, por exemplo, na exploração de outras manifestações de gênero no online o

que ajudou a refletir sobre a sua conformação na vida offline. 

Ainda segundo Baym (2010), algumas pesquisas sobre o uso da comunicação mediada

66 Texto original: Su penetrante análisis de las interconexiones entre capitalismo, patriarcado y tecnociencia
no es coherente con su fe en un discurso radical de la discontinuidad y del potencial de emancipación de las
tecnologías avanzadas. A veces, la solución cyborg está peligrosamente próxima a suscribir el apoyo del
ciberfeminismo a todas las innovaciones tecnológicas per se. Si bien la vívida deconstrucción textual de
Haraway al igual que su optimismo, resultan atractivos, el hecho de centrarse en el género-como-podría-ser
le  hace  perder  de  vista  la  estructura  de  género  penetrante  y relativamente  inexorable  de  las  relaciones
sociotécnicas. Al final, Haraway y quienes han seguido a esta autora dan mayor importância a la semiótica
que a los aspectos materialistas de la tecnociencia.
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por  computadores  compararam as  mensagens  enviadas  por  homens  e  por  mulheres  para

perceberem a influência do gênero em relação ao conteúdo; o sexismo também foi percebido

nas pesquisas iniciais sobre a cibercultura, nas quais constatou-se que mulheres são atacadas

em ambientes digitais justamente por serem mulheres, além de serem objetificadas, enquanto

os homens são mais atacados por suas ideias e argumentos expostos na internet.

Sobretudo,  foi  no  campo  das  artes  que  uma  nova  corrente  surgiu,  repensando  o

movimento feminista e o potencial ativista das TICs. Dessa forma, a junção do “ciber” com o

“feminismo” não designa apenas uma transição das manifestações políticas dos feminismos

tradicionais para o ciberespaço. Outras questões foram englobadas no que se tem denominado

ciberfeminismo.

O termo ciberfeminismo surgiu  da  publicação do “Manifesto  Ciberfeminista  para  o

Século  21”  escrito  pelo  grupo  de  artistas  VNS Matrix,  na  Austrália,  em 1991.  O grupo

formado por quatro artistas o denominou “manifesto” como forma de homenagear a feminista

Donna Haraway (do “O Manifesto Ciborgue” de 1985). As ciberfeministas, cujos trabalhos

experimentais exploravam o sujeito feminino, a arte e o virtual, defendiam que o ciberespaço

possui  uma  essência  e  linguagem  feminina,  o  que  o  tornaria  adequado  ao  ativismo  e  à

apropriação das mulheres e das suas organizações (MIGUEL & BOIX, 2013; WELLS, 2005).

O  ciberfeminismo  trouxe  consigo  três  tipos  de  contribuições  que  lidam  com:  1)

conectividade,  o  que  possibilita  a  ativismo  através  da  associação  de  mulheres,  que  se

encontram em diferentes contextos, em torno de questões locais e/ou globais;  2) crítica à

cibercultura e seus aspectos positivos e negativos, como o que se refere à virtualização dos

corpos, memória e interações sociais; e 3) criatividade, com a produção e desenvolvimento de

arte  e  multimídia,  que  refletem  as  mudanças  advindas  com  as  novas  tecnologias

(HAWTHORNE & KLEIN, 1999).

Dentro do ciberfeminismo, também podemos encontrar divisões e diferentes abordagens

dadas à tecnologia. Uma abordagem que podemos destacar é a otimista ou mesmo utópica

com relação com às possibilidades advindas com as comunidades da internet (WAJCMAN,

2006; BROPHY, 2010). Nesse sentido, adquirem destaque o trabalho de Sadie Plant. Plant

(1999) conta a história de Ada Lovelace67 e sua experiência com a “máquina diferencial de

Charles Babbage”68. Ela é considerada a primeira pessoa a criar um programa de computador,

67 Ada Augusta Byron, posteriormente, Ada Augusta Byron King, Condessa de Lovelace ou Ada Lovelace
(1815-1852).

68 Curiosamente e sintomaticamente, na Wikipedia em inglês, Ada Lovelance só é citada no artigo da Máquina
Diferencial na seção “Veja Também”. Em português, no artigo relacionado, não há sequer esta seção. Ada
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quase 100 anos antes do primeiro computador ter sido realmente criado. Baseando-se neste

exemplo de mulher atuando em uma área de domínio masculino e nos comentários da própria

Ada  Lovelace  sobre  sua  condição  e  ansiedades  e,  ainda,  sobre  as  possibilidades  daquela

máquina  para  a  sociedade,  Plant  (1999)  denuncia  a  falta  de  espaço para  as  mulheres  na

linearidade e no binarismo do mundo corpóreo, que seriam superados no ciberespaço.

Os  zeros  e  uns  da  linguagem  de  máquina  candidatam-se  aparentemente  como
símbolos perfeitos das ordens da realidade ocidental,  dos antigos códigos lógicos
que  estabeleciam a  diferença  entre  ligado e  desligado,  direita  e  esquerda,  luz  e
trevas,  forma e matéria,  mente e corpo, […] E formam um belo casal quando o
assunto é sexo. Homem e mulher,  macho e f mea, masculino e feminino: 1 e 0ẽ
considerados ansolutamente perfeitos, feitos um para o outro. […] São precisos dois
para  formar  um  binário,  mas  todos  esses  pares  são  da  mesma  qualidade,  e  a
qualidade é sempre do mesmo tipo: 1 e 0 formam outro 1. Homem e mulher somam
homem.  Não  há  equivalente  feminino.  Nenhuma  mulher  universal  ao  lado  dele
(PLANT, 1999, p. 38-39).

Ada estava em busca de alguma coisa que fizesse algo mais do que representar um
mundo  existente.  Algo  que  funcionasse:  algo  novo,  alguma  outra  coisa.  Até  os
médicos concordavam que ela precisava de “excitações peculiares e artificiais, como
questão  de  segurança,  até  mesmo  para  sua  vida  e  felicidade”.  Esses  estímulos
simplesmente não existiam. Ela tinha que criá-los para satisfazer-se (PLANT, 1999,
p. 36).

No que se refere às “novas tecnologias”, a autora identifica as possibilidades de criação

de redes, a conectividade, a navegabilidade hipertextual, criação de conteúdos e uso de textos,

imagens e etc., a multiplicidade de perspectivas, dentre outras características feministas do

ciberespaço.  Além de  apontar  a  influência do trabalho de mulheres  sobre  tecnologias  em

diversas áreas, inclusive as relacionadas à cibercultura, as características desta mídia foram

lidas pela autora como potencialmente femininas e transformadoras da condição social das

mulheres.

Ada  estava  estranhamente  sintonizada  com  as  complexidades,  velocidades  e
conectividades inerentes aos tecidos tamanho masculino de seu mundo. Sua “fração
pequenina de outro sentido” levou-a mesmo a pensar  em algum “prolongamento
ulterior” da realidade, semelhante “a Geometria de Três Dimensões & ela, talvez,
semelhante a um prolongamento ulterior em alguma região desconhecida & assim
ad infinium,  possivelmente”.  Ela  sabia  que seu  trabalho poderia  exercer  alguma
influência inconcebível sobre seu próprio tempo: “Talvez nenhuma de nós possa lhe
estimar a magnitude”, escreveu ela. “Quem pode calcular aonde ele poderá levar, se
observarmos, especialmente, as condições reinantes no presente?” E quando refletia,
em suas  notas  de  rodapé,  ficava  “atônita  com o  poder  da  palavra  escrita.  Com
certeza, é muito improvável um estilo feminino”, continuou, “mas tampouco posso
compará-lo exatamente ao de um homem”. O estilo era, talvez, um código para os

Lovelance apenas é citada na seção “Veja Também” do artigo sobre Charles Babbage da Wikipédia em
português. Disponível em: <http://www.wikipedia.org/wiki/Difference_engine >. Acesso em: 28 nov. 2014.
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números que viriam (PLANT, 1999, p. 231-232). 

Sadie  Plant69 é  considerada  a  “principal  expoente  britânica  do  ciberfeminismo”

(WAJCMAN,  2006,  p.  99),  apesar  de  não  se  autodenominar  “ciberfeminista”,  mas  sim

“escritora” (TRENEMAN, 1997). Contudo, as suas ideias ciberfeministas ajudam a demarcar

uma relação entre feminismo e tecnologias diferente de outrora, encontrando nas TICs um

novo espaço para a experimentação social,  ativista, identitária e sexual das mulheres. Esta

ciberfeminista  acreditava  que  com  as  tecnologias  digitais  o  androcentrismo,  a  relação

identitária dos indivíduos a um corpo sexuado e a tecnofobia das feministas poderiam ser

superados, reconfigurados (MIGUEL & BOIX, 2013; WAJCMAN, 2006, 2009).

Para Plant, as inovações tecnológicas foram essenciais na fundamental transferência
de poder dos homens para as mulheres que se produziu nas culturas ocidentais na
década de  1990,  transferência  qualificada  de  “tremor  de  gênero”.  Ao acessar  as
mulheres  as  oportunidades  econômicas,  as  habilidades  técnicas  e  os  poderes
culturais sem precedentes, foram postas em questão as expectativas, os estereótipos,
o sentido de identidade e os postulados de épocas anteriores. A automação reduziu a
importância da força física e das energias humanas e substituiu estas por requisitos
de velocidade, inteligência e habilidades de versatilidade, relações interpessoais e
comunicação. Isto foi acompanhado pela feminilização da mão de obra, que neste
momento favorece a independência, a flexibilidade e a adaptabilidade. Enquanto que
os  homens  estão  mal  preparados  para  um  futuro  pós-moderno,  as  mulheres  se
adaptam  perfeitamente  à  nova  tecnocultura  (WAJCMAN,  2006,  p.  100-101,
tradução nossa)70.

Nesta corrente, as tecnologias digitais são consideradas mais difusas e mais abertas a

novas possibilidades e usos. Tais tecnologias são ditas mais femininas por terem maior fluidez

e não linearidade, características supostamente femininas. Outros aspectos marcantes destas

tecnologias tem relação com a reconfiguração espacial possibilitada pelo ciberespaço e suas

experiências  online.  Dessa  forma,  imaginava-se  a  sublimação  do corpo  e  a  criação  mais

dinâmica de outras identidades alternativas, que anulariam diferenças sexuais, colocando as

mulheres em situação mais equilibrada em relação aos homens (MIGUEL & BOIX, 2013;

69 Consideramos válido citar o site desta autora <http://www.sadieplant.com/>, mediante suas análises sobre o
ciberespaço.

70 Texto  original:  Para  Plant,  las  innovaciones  tecnológicas  han  sido  esenciales  en  la  transferencia
fundamental de poder de los hombres a las mujeres que se produjo en las culturas occidentales en la década
de  1990,  transferencia  cualificada  de  “temblor  de  género”.  Al  acceder  las  mujeres  a  oportunidades
económicas, cualificaciones técnicas y poderes culturales sin precedentes, se han puesto en tela de juicio las
expextativas,  los  esteriotipos,  el  sentido  de  identidad  y  los  postulados  de  épocas  anteriores.  La
automatización ha reducido la importancia de la fuerza física y de las energías hormonales y ha sustituido
éstas por requisitos de velocidad, inteligencia y habilidades de versatilidad, relaciones interpersonales y
comunicación. Esto ha ido acompañado de la feminización de la mano de obra, que en este  momento
favorece  la  independencia,  la  flexibilidade  y  la  adaptabilidad.  Mientras  que  los  hombres  están  mal
preparados para un futuro postmoderno, las mujeres se adaptan perfectamente e la nueva tecnocultura.
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WAJCMAN, 2006). Segundo Wajcman (2006), Plant se utiliza da categoria mulher de forma a

não levar em conta a sua carga histórica e, segundo Susan Hawthorne e Renate Klein (1999),

esta ciberfeminista também considerava supérflua a influência das relações de poder entre os

gêneros no ciberespaço.

Algumas  questões  delicadas  podem  ser  elencadas  em  relação  ao  dualismo  entre

mente/corpo  inerente  a  esta  ciberutopia:  1  -  considerar  o  ciberespaço  como  um  lugar

descorporizado não revela a influência de normas sociais que atuam em ambos os ambientes

(on e offline) sobre os corpos; e 2 – desconsiderar os contextos sociais, econômicos e culturais

das/os usuárias/os de internet resulta na assunção de um usuário padrão, dentro de parâmetros

dominantes e homogeneizantes, que não levam em conta sexo, raça, idade, etc. (BROPHY,

2010). 

Além desta visão utópica, outra parte das críticas ciberfeministas tratou das tecnologias

digitais  a partir  de uma ótica determinista,  sendo assim pessimista diante de tais artefatos

técnicos e seu impacto sobre o social. Segundo Wajcman (2006), o otimismo de Plant tenta

driblar estes argumentos pessimistas, mas também se utiliza do determinismo tecnológico,

visto que não considera, por exemplo, a agência de instituições midiáticas e outras estruturas.

Posicionando-se de forma crítica frente ao ciberfeminismo utópico,  Jessica E  Brophy

(2010) afirma que uma das mais importantes questões é  saber como o impacto pessoal e

político das TICs implicam na vida cotidiana das mulheres, e como esta influência pode ser

abordada  e  analisada.  Para  a  autora,  este  novo  ciberfeminismo  serviria  para  construir  o

trabalho feminista sobre as mídias digitais, abordando as formas pelas quais a agência das/os

usuárias/os  e  as  potencialidades  das  TICs  incentivam e  conformam as  experiências  neste

meio. Desta forma, entende-se que há uma autoconstituição entre a "virtualidade" da vida

online e "realidade" da offline71.

O  ciberfeminismo  também  é  considerado  o  início  de  um período  de  utilização  de

tecnologias digitais para promover a convergência de temas e a troca de experiências entre

diferentes grupos de mulheres (HAWTHORNE & KLEIN, 1999; GAZIRE, 2010), superando

assim as cisões entre as correntes tradicionais. As principais expressões ciberfeministas estão

no campo das artes e no ativismo no ciberespaço (MIGUEL & BOIX, 2013; GAZIRE, 2010;

WELLS,  2005).  Além de  serem várias  hoje  as  manifestações  de  mulheres  em diferentes

campos de ação digital,  o atual cenário do ciberfeminismo lida com o fato de que muitas

71 Veremos a seguir como Wajcman (2006, 2009) também faz uma abordagem construtivista à relação entre
gênero, tecnologia e sociedade.
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dessas manifestações sequer se intitulam feministas, mas levantam a bandeira do “feminino”

(FLORES, 2001; MIGUEL & BOIX, 2013; WELLS, 2005).

Experiências  de  mobilização  e  organização  de  mulheres  são  importantes  para  o
resgate da cultura feminina, como os recentes festivais "Lady Fest Brasil" (25) de
meninas que se consideram riot grrrls, subdivisão do punk e da cultura do faça-você-
mesmo, em São Paulo e "Corpus Crisis" (26) em Brasília, ou os encontros de grupos
de grafiteiras  como TPM Crew (27) e  Só Calcinha,  que também usam Fotologs
(sites de fotos), entre outros, como o e-zine Bendita (...) e que mostram que existem
muito mais manifestações femininas, que se utilizam das mais diversas mídias para
se  organizar,  comunicar  mas  também  brincar,  nem  sempre  questionando  e  sim
celebrando  a  tecnocultura.  São  exemplos  de  formações  multi-disciplinares  de
mulheres  também  fora  de  qualquer  modelo  organizacional  permanente,  projetos
táticos que não possuem um background institucional, e que não são mediados por
nenhum veículo de comunicação comercial, beneficiando-se somente de ferramentas
de comunicação online, e buscando um diálogo com atividades nas mais diversas
áreas de atuação cultural da mulher, agregando muitas meninas que sequer ouviram
falar  de  ciberfeminismo  ou  mesmo  se  encaixam  nos  diferentes  feminismos
existentes [...] (WELLS, 2005).

Cindy Gabriela  Flores (2001) denuncia a falta de ciberfeminismos nesta perspectiva,

principalmente, no contexto latino-americano. 

São poucas  as  mulheres  interessadas  no  ciberfeminismo na  América  Latina.  Por
outro lado, entre os feminismos, o ciberfeminismo ocupa um lugar não muito bem
definido, pois mais além da utilização da internet ou da apropriação da cibercultura e
do  ciberespaço,  ainda  se  deixa  por  definir  se  uma  feminista  ou  uma  mulher
abordando temas das mulheres e trabalhando com tecnologia, multimídia ou fazendo
arte digital, inclusive quando seu trabalho não se pode ver no ciberespaço ou não
seja indispensável a internet para apreciar a sua obra, é ciberfeminista ou não; ou se
vídeos e arte transmitidos através da rede são realmente interativos, ou se são arte de
internet (não necessariamente net.art) ou não os são... […]. Ainda que não se tenha
clara a perspectiva feminista, quando falamos sobre ciberfeminismo e o feminismo,
com  seu  olhar  atento  e  a  mente  aberta,  estas  garotas  irradiam  entusiasmo  por
participar de alguma forma. É emocionante pensar que a tecnologia e o feminismo
podem  caber  em  suas  vidas  futuras,  se  façam  chamar  ciberfeministas  ou  não
(FLORES, 2001, tradução nossa)72.

Reflexos desta falta de limites e amarras teóricas das ciberfeministas também foram

percebidos durante o I Encontro Internacional Ciberfeminista, ocorrido em setembro de 1997,
72 Texto original:  Son pocas las mujeres interesadas en el ciberfeminismo en Latinoamérica. Por otro lado,

entre los feminismos, el ciberfeminismo ocupa un lugar no muy bien definido, pues más allá de la utilización
de internet o la apropiación de la cibercultura y el ciberespacio, aún queda por definir si una feminista o
una mujer abordando temas de la mujer y trabajando con tecnología, multimedia o haciendo arte digital,
incluso cuando su trabajo no se pueda ver en el ciberespacio o no sea indispensable internet para apreciar
su obra, es ciberfeminista o no; o si videos y arte transmitidos a través de la red son realmente interactivos,
o si son arte de internet (no necesariamente net.art) o no lo son... […].

Aunque  no  tienen  clara  todavía  la  perspectiva  feminista,  cuando  hablamos  sobre
ciberfeminismo y el feminismo, con sus miradas atentas y la mente abierta, estas chicas irradian entusiasmo
por participar de alguna forma. Es emocionante pensar que la tecnología y el feminismo pueden caber en
sus vidas futuras, se hagan llamar ciberfeministas o no.
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em Kassel, Alemanha, como nos relatam Ana de Miguel; Montserrat Boix (2013). Embora a

necessidade de novas formas de expressão e combate ao patriarcado fosse um senso comum

entre as participantes,  a identificação com os movimentos feministas não o eram. Mesmo

assim, algumas das presentes reconheceram como não vantajoso o aproveitamento de avanços

alcançados por correntes feministas precedentes e, ainda, perceberam que alguns trabalhos

ciberfeministas se utilizaram de conceitos errôneos e estereotipados em relação à condição

das  mulheres  e  destas  frente  às  TICs.  Contudo,  as  participantes  preferiram  não  definir

princípios para o movimento, justificando uma maior liberdade em termos de não imposição

de limites ao ciberfeminismo (MIGUEL & BOIX, 2013).

Como podemos notar, assim como o feminismo é um movimento múltiplo em frentes de

ação e em bases teóricas, o ciberfeminismo também se apresenta de uma forma multifacetada,

trazendo não apenas a crítica de gênero às tecnologias, mas também seu uso e apropriações

por mulheres em diferentes contextos. Com a influência, principalmente, do  cyberpunk,  do

pós-modernismo e das possibilidades contestadoras e criativas das tecnologias da informação

e  comunicação,  muitas  ações  e  grupos  podem  ser  considerados  como  adeptos  da

multiplicidade de temas e linhas de ação que constituem os ciberfeminismos hoje.

Da mesma forma, muitas acadêmicas vêm utilizando o termo ciberfeminismo a partir

desta  nova concepção:  a  da  união  de  causas  feministas  com as  tecnologias  digitais.  Tais

tecnologias servem como suporte às ações feministas e como objeto de estudo a partir da

concepção de que o gênero e as TICs se conformam mutuamente e que estão inseridas em

uma lógica androcêntrica (BROPHY, 2010; HACHÉ  et al., 2011, 2013;  HAWTHORNE &

KLEIN,  1999;  MIGUEL &  BOIX,  2013;  NATANSOHN,  2014a;  ROCHA  et  al.,  2013;

SERRANO & BIGLIA, 2011). Miguel e Boix (2013) consideram a existência de uma terceira

corrente deste movimento, o ciberfeminismo social,  que reuniu movimentos feministas, de

antiglobalização neoliberal, de direitos humanos e redes de internet para que juntos pudessem

modificar relações e estruturas típicas do androcentrismo, empoderando mulheres para um

melhor  controle  das  TICs  e,  assim,  gerar  a  igualdade  de  gênero.  Natansohn  (2014a,  p.  ,

tradução  nossa)73 acredita  que  um  “ciberfeminismo  3.0”  é  necessário  e  possível,

principalmente, com a atuação de novas gerações de ciberfeministas que tenham “a tarefa de

decriptar a sociotécnica androcêntrica”.

O termo “ciberfeminismo” esta novamente em uso entre as mulheres jovens que têm na

73 Texto original: La tarea de descriptografiar la sociotécnica androcéntrica cabe, seguramente, a las nuevas
generaciones de ciberfeministas que deberán abrirse camino […].
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internet e nas tecnologias digitais o suporte para a sua militância. Acreditamos que o termo

tem potencial, ainda, para representar/nomear os recentes estudos e ativismos feministas que

se focam nas TICs, enquanto meio/suporte e enquanto objeto a ser discutido pela tecnociência

feminista.
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3.4  ESTUDOS  CONTEMPORÂNEOS  SOBRE  A TECNOCIÊNCIA  FEMINISTA  E  O

TECNOFEMINISMO

Como já vimos, a crítica do feminismo à ciência e à teoria social questiona as suas

objetividades e aponta para a não neutralidade - inclusive em relação à gênero (GARCÍA,

1999; HARAWAY, 1993, 1995, 2004; HARDING, 1993; MAFFÍA, 2007, 2008; OLIVEIRA,

2008;  PORTOLÉS,  1999;  SARDENBERG,  2002;  SCAVONE,  2008;  WAJCMAN,  1991,

2006, 2009). 

Como um desdobramento das críticas feministas à teoria social e ciência, há a crítica

feminista à área da ciência e tecnologia (C&T) ou, ainda à tecnociência (ALEMANY, 1999;

GARCÍA, 1999; HARAWAY, 2004;  SEDEÑO, 1999; VERGÉS, 2012;  WAJCMAN, 1991,

2006,  2009).  Dentre  os  estudos  de  gênero  e  tecnologia,  muitos  textos  trataram  da

invisibilidade histórica do trabalho das mulheres e da contribuição delas à ciência e tecnologia

(CASTRO, 2013; COSTA, 2006; PLANT, 1999; SCHWARTZ et al., 2006; NATANSOHN &

WOLFART, 2013; ROCHA, 2006; TABACK, 2007). Outros trabalhos também se dedicaram

ao seu uso, desenvolvimento e planejamento político e estratégico com perspectiva de gênero

(ALEMANY, 1999;  CASTAÑO, 2008;  GARCÍA, 1999;  HARAWAY, 2004;  NATANSOHN,

2014a;  PLOU, 2005;  SELAIMEN, 2013; SEDEÑO, 1999; WAJCMAN, 1991, 2006, 2009),

além das implicações políticas das TICs com perspectiva de gênero para a democratização da

informação (GURUMURTHY; 2008; JENSEN, 2009;  NATANSOHN, 2014b;  PLOU, 2005;

VELOSO & REBOUÇAS, 2010).

Haraway (2004) adota o termo tecnociência, assim como também o fazemos aqui, para

representar  a  relação  entre  os  domínios  da  ciência  e  da  tecnologia  como  uma  fusão  de

categorias.

Ao resistir à separação da ciência e tecnologia, a mesma palavra tecnociência revela
que as fusões de categorias estão em jogo. Em particular,  há outra separação de
categorias  que  parece  inútil  para  representar  a  tecnociência:  a  que  existe  entre
ciência e política, ciência e sociedade, ou ciência e cultura. Pelo menos, um tipo de
categoria semelhante não pode ser utilizada para explicar a outra e nenhuma pode
ser reduzida ao status quo da outra (HARAWAY, 2004, p. 81, tradução nossa)74.

A tecnociência  feminista  tem  o  desafio  de  ser  crítica  aos  processos  científicos  e

74 Texto original: Al resistir la separación  de ciencia y tecnologia, la misma palabra tecnociencia devela que
las fusiones de categorías están em juego. En particular, existe otra separación de categorías que parece
inútil para representar a tecnociencia: la que existe entre ciência y política, ciencia y sociedad, o ciencia y
cultura. Como mínimo, un tipo de categoría semejante no puede utilizarse para explicar la otra, y ninguna
puede reducirse al estatus de contexto de la otra.
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tecnológicos  hegemônicos  ao passo que busca  impulsionar  o avanço e a  inovação sem a

segregação de gênero (GARCÍA, 1999; HARAWAY, 2004; WAJCMAN, 1991, 2006, 2009).

A  crítica  feminista  não  se  refere  apenas  ao  fato  da  tecnologia  ser  planejada  e

desenvolvida, em sua maioria, por homens, mas também por ter nela incorporada estereótipos

negativos e por ajudar a reforçá-los. Eulalia Pérez Sedeño (1999) diz que, sendo a associação

entre  masculinidade  e  tecnologia  constantemente  reproduzida  no  cotidiano,  a  capacidade

tecnológica  dos  homens  se  torna  tanto  um  fim  quanto  um  meio  para  sustentar  a  sua

hegemonia na área tecnológica. Para esta autora é necessário redefinir esta relação em prol de

um progresso científico-tecnológico não excludente.

A tecnologia também é um produto cultural que é historicamente constituído por
certos  tipos  de  conhecimentos  e  práticas  sociais,  bem  como  outras  formas  de
representação. A concepção da tecnologia foi e é parte integrante da constituição da
identidade do gênero masculino. Masculinidade e feminilidade são produzidos em
relação uns aos outros e o que é masculino, de acordo com a ideologia da diferença
sexual,  deve  ser  a  negação  do  feminino  (WAJCMAN,  1991,  p.  158,  tradução
nossa)75.

Contudo, é necessário que a crítica feminista à tecnologia não seja determinista, pois se

deve ter em mente que a tecnologia não é a priori nem patriarcal, nem libertadora. Muitas

correntes feministas, ao longo da história, equivocadamente se posicionaram em um desses

polos  e,  mesmo  que  tenham  trazido  contribuições  para  o  pensamento  feminista,  essas

correntes precisaram ser revistas por não entender a relação sociedade/tecnologia de forma

mais complexa e não determinista, ou seja, consideraram a tecnologia ora como prejudicial,

ora como benéfica, sem considerar os demais fatores e contextos específicos de ambas. Mas,

mesmo tendo em vista o perigo do determinismo (tanto o social – a sociedade conforma a

tecnologia  -  quanto  o  tecnológico  –  a  tecnologia  conforma  a  sociedade)  (BAYM,  2010;

WAJCMAN, 2006) é preciso perceber que os avanços no campo da tecnologia assumiram

significados diferentes na vida dos homens e das mulheres (WAJCMAN, 1991, 2006, 2009).

Em decorrência,  o  campo das  TICs  apresenta  uma brecha  (lacuna  ou  divisão)  digital  de

gênero (CASTAÑO, 2008), não apenas em termos de diferenças de usos e habilidades, mas

também no que tange a tomada de decisão e a produção destas tecnologias.

75 Texto original:  Technology is also a cultural product which is historically constituted by certain sorts of
knowledge and social practices as well as other forms of representation. Conceiving of technology has been
and is  integral  to  the constitution of  male gender identity.  Masculinity  and femininity  are  produced in
relation to each other and what is masculine, according to the ideology of sexual difference, must be the
negation of the feminine.
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Superando os essencialismos e sem o otimismo das  pesquisas  iniciais  no campo da

cibercultura,  algumas  pesquisadoras  se  dedicaram  a  estudar  as  barreiras  e  desigualdades

vivenciadas por mulheres diante das TICs e, em particular, da internet. Dentre estas pesquisas,

estão as que buscam entender o fenômeno da exclusão digital das mulheres, ou seja, da brecha

digital de gênero (CASTAÑO, 2008), em seus aspectos quantitativos e qualitativos.

Cecilia Castaño (2008) diz que são evidentes duas grandes divisões digitais que atuam

como barreiras para a apropriação das pessoas às tecnologias digitais. A primeira brecha é

ocasionada  pelas  dificuldades  de  acesso  a  tais  tecnologias,  tanto  no  que  se  refere  à

infraestrutura técnica, quanto à qualidade deste acesso. Logo, estão envolvidas nesta brecha

questões de disponibilidade dos recursos computacionais, velocidade e tamanho de banda de

internet, etc. 

A segunda brecha digital, segundo Castaño (2008), é relativa aos usos que os indivíduos

fazem das TICs, considerando-se a sua  expertise neste ramo do conhecimento. Ou seja, as

capacidades  e  as  habilidades  dos  indivíduos,  a  intensidade  e  variedade  de  seus  usos  e

apropriações dessas tecnologias:

[…]  o  que  temos  denominado  de  alfabetização  digital  ou  fluência  digital,  que
constitui a linha de corte da segunda divisão digital, relacionada, por sua vez, com o
capital  humano (educação formal e experiência profissional),  o contexto familiar
(renda, composição e presença de menores no lar) e o contexto social (idade, sexo,
geração, etc.) no qual o gênero constitui um fator de grande relevância (CASTAÑO,
2008, p. 40, tradução nossa)76.

Podemos então considerar  que para a  inclusão digital  são necessários  esforços  para

resolver as duas brechas digitais. Neste processo, não apenas questões políticas, econômicas e

educacionais estarão envolvidas, mas a solução também deve ter uma via de gênero, para

buscar,  então,  promover  o uso mais  igualitário  entre  homens  e  mulheres.  Castaño (2008)

defende  que  a  segunda  divisão  digital  acarreta  em  uma  divisão  de  gênero  no  uso  das

tecnologias digitais.  Esta  divisão digital  de gênero se revela mais  proeminente do que os

problemas iniciais de falta de acesso e de falta de habilidades dos indivíduos em relação às

TICs, pois

[…] a segunda brecha digital está relacionada com o domínio masculino das áreas
estratégicas da educação, investigação e os empregos relacionados com as ciências,
as engenharias e as TIC, assim como com a escassa presença de mulheres nos postos

76 Texto original:  […] lo que hemos denominado digital literacy o digital fluency, que constituye la línea de
corte de la segunda división digital,  relacionada, a su vez,  con el  capital humano (educación formal y
eperiencia laboral),  el  contexto familiar (renta,  composición y presencia de menores en el  hogar)  y  el
contexto social (edad, sexo, generación, etc.) en el que el género constituye un factor de gran relevancia.
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de responsabilidade e tomada de decisões nas áreas citadas  (CASTAÑO, 2008, p.
10)77.

Sobre a existência de uma discrepância entre a presença de meninas e mulheres em

relação aos homens na Ciência e Tecnologia (C&T) em diferentes níveis escolares,  Fanny

Taback  (2007)  apresenta,  como  alternativa  para  o  tratamento  deste  esvaziamento,  várias

políticas públicas e ações afirmativas no sentido de promover e incentivar a participação e a

visibilidade  feminina  nestas  áreas.  No  Brasil,  a  autora  destaca  o  Encontro  Nacional  de

Núcleos e Grupos de pesquisa “Pensando Gênero e Ciências”, promovido pela SPM com o

envolvimento do MINC, MEC, CNPq, UNIFEM e UNESCO:

O  Encontro  aprovou  uma  série  de  recomendações  referentes  à  formulação  de
políticas que levem à obtenção de dados estatísticos e de indicadores de gênero. E
ainda: promover a “desconstrução dos estereótipos na formação educacional, desde
os  primeiros  anos,  tendo  como  diretriz  produzir  uma  produção  científica  e
tecnológica não sexista”. E ainda: democratizar os mecanismos de decisão e controle
social sobre os recursos e o acesso aos cargos de direção nos órgãos de fomento, nos
comitês científicos (Capes, CNPq, Finep, Fundações de Amparo à Pesquisa, Fundos
Setoriais, entre outros) e nas sociedades científicas, de modo a respeitar pelo menos
a proporcionalidade de mulheres e homens em cada área de conhecimento.

Foram aprovadas também recomendações relativas a publicações científicas e
tecnológicas,  à  circulação  de  informações  e  democratização  do  conhecimento
científico e tecnológico (TABACK, 2007, p. 19).

Judy Wajcman (2006)  e  Graciela  Selaimen (2013)  nos  lembra  que  os  processos  de

invisibilidade e até mesmo os de negação da participação das mulheres na tecnociência atuam

em conjunto com a atribuição de masculinidade a esta área, afastando-as ainda mais. Dessa

forma, Taback (2007) conclui que existe a consciência e algumas ações para a ampliação da

participação de mulheres na C&T, contudo muito precisa ser feito, principalmente no que se

refere aos estereótipos negativos, que as impedem ou as restringem a ingressar ou permanecer

nesta área. Ou seja, é preciso mais do que ações com abordagens liberais no que se refere à

inclusão, capacitação e empregabilidade.

Indicando o uso da internet como importante para a redução das diferenças de gênero e

empoderamento das mulheres nas TICs, Castaño (2008) aponta que o desafio da segunda

brecha digital não é de acesso à rede nem de habilidades isoladas, mas sim o de equiparar as

destrezas e posições de poder das mulheres ao mesmo nível dos homens.

77 Texto  original:  [l]a  segunda  brecha  digital  está  relacionada  com  el  dominio  masculino  de  las  áreas
estratégicas de la educación, la investigación y el empleo relacionadas con las ciencias, las ingenierías y
las  TIC,  así  como  con  la  escasa  presencia  de  mujeres  en  los  puestos  de  responsabilidad  y  toma  de
decisiones en dichas áreas.
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Ampliando a questão para além do uso das TICs, mas neste mesmo sentido, Wajcman

(2006, 2009) defende a abordagem tecnofeminista que visa a se destacar dos demais estudos

do campo da Ciência, Tecnologia e Sociedade por associar análise social com projetos de

transformação social, tal qual propõe os feminismos. O tecnofeminismo também se distingue

dos estudos feministas da CTS por considerar que “gênero é fundamental para este processo

sociotécnico: que a materialidade da tecnologia proporciona ou inibe o fazer de determinadas

relações de poder de gênero” (WAJCMAN, 2009, p. 8, tradução nossa)78. Ao tecnofeminismo

é caro o debate sobre as questões de acesso e uso das tecnologias por mulheres, além do

incentivo à apropriação dessas tecnologias por seus usuários e usuárias, dando novos sentidos

às mesmas de acordo com o contexto dado. Também é importante que as mulheres sejam

empoderadas para que tenham a agência necessária para modificar as redes sociotécnicas em

seu favor (WAJCMAN, 2006).

Porém  a  crítica  tecnofeminista  trata  de  questões  para  além  da  primeira  e  segunda

brechas digitais, pois se preocupa em analisar toda a rede de consumo, projeto e produção das

tecnologias e as suas bases políticas e econômicas. Para isso, o tecnofeminismo propõe que as

análises  sobre  as  desigualdades  de  gênero  ocorram  ao  longo  das  redes  sociotécnicas,

examinando a cadeia de inovação, produção e consumo (WAJCMAN, 2006, 2009).

A proposta  tecnofeminista  de  Wajcman  (2006)  surge  das  análises  das  questões  do

feminismo em relação à tecnociência e se baseia, mais diretamente, no feminismo cyborg e na

teoria construtivista da tecnologia. É um esforço para a criação de um marco teórico para

entender que os processos de inovação, produção e consumo tecnocientíficos tem viés de

gênero. 

A  pesquisa  tecnofeminista  esteve  situado  na  vanguarda  quando  se  trata  de
desconstruir a divisão designer/usuário e,  em termos mais gerais, a divisão entre
produção  e  consumo  de  artefatos.  São  essas  divisões  que  convencionalmente
colocam os  homens  de  um lado  e  as  mulheres  em outro.  Um estudo  exemplar
deliberadamente  criado  para  combinar  um  estudo  da  inovação  e  um  estudo  de
usuários é o de Cynthia Cockburn e Ormrod Susan, que descrevem a evolução do
microondas, desde a sua concepção até o seu consumo final. [...] Assim como outras
tecnologias domésticas, o micro-ondas foi projetado por homens de sua posição de
engenheiros e gestores, pessoas distantes das tarefas domésticas relacionadas a ele,
para ser usado por mulheres no seu papel de trabalhadores domésticas. As mulheres
entram  em  cena,  além  da  linha  de  produção  da  planta,  principalmente  como
responsável por suas economias domésticas, pois sua experiência como cozinheiras
é essencial  para a  concepção adequada do artefato.  [...]  O que é tão original  no
estudos do microondas é que ele segue os processos de atribuição de gênero através
das diversas fases da vida útil do aparelho. A atribuição de gênero não começa e

78 Texto  original:  For  me,  the  distinguishing  insight  of  feminist  STS or  technofeminism is  that  gender  is
integral to this sociotechnical process: that the materiality of technology affords or inhibits the doing of
particular gender power relations.
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termina  com  a  concepção  e  fabricação.  As  tecnologias  domésticas  também  são
codificadas com significados genéricos na sua comercialização, em sua venda e na
apropriação das mesmas pelas usuárias e os usuários. (WAJCMAN, 2006, p. 74-75,
tradução nossa)79.

Acompanhar o que estas teóricas defendem em relação ao gênero e tecnologia nos faz

entender  que  não  é  necessário  apenas  pensar  a  tecnologia  para  promover  o  acesso  das

mulheres aos aparatos técnicos, mas também é necessário que se pense o processo produtivo e

ideológico no qual a tecnologia é desenvolvida. Sendo assim, o ponto chave aqui é entender

as relações de poder implicadas na tecnologia não só no âmbito do uso e das apropriações

imprevistas,  mas  também  na  construção  da  própria  tecnologia  e  de  suas  representações

sociais. Afinal, a tecnologia pode ser vista como um meio de manutenção das relações de

poder que constituem o gênero.

79 Texto original:  La investigación tecnofeminista se ha situado a la vanguardia a la hora de deconstruir la
división diseñador/usuario y, en términos más generales, la división entre la producción y el consumo de
artefectos. Son estas divisiones las que convencionalmente sitúan a los hombres de un lado y a las mujeres
de otro. Un estudio ejemplar que deliberadamente se planteó para combinar un estudio de la innovación y
un  estudio  de  usuarios  es  el  de  Cynthia  Cockburn  y  Susan  Ormrod,  que  describen  la  evolución  del
microondas desde su concepción hasta su consumo final. […] Al igual que otras tecnologías domésticas, el
microondas lo diseñaron hombres desde su posición de ingenieros y directivos, personas ajenas a las tareas
domésticas relacionadas con él, para ser utilizado por mujeres en su papel de trabajadoras domésticas. Las
mujeres entran en la foto, aparte de en la línea de producción, fundamentalmente como responsables de sus
economías domésticas, pues su experiencia como cocineras es primordial para un adecuado diseño del
artefacto.  […] Lo que  es  tan  sumamente  original  en  el  estudio  sobre  el  microondas  es  que  sigue  los
procesos de asignación de género a través de las distintas etapas de la vida del artefacto. La asignación de
género no empieza y termina con el  diseño y la fabricación. Las tecnologías domésticas también están
codificadas con significados genéricos en su salida al mercado, en su venta y en la apropiación de las
mismas por parte de las usuarias y los usuarios.
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3.5 EMPODERAMENTO DAS MULHERES COM/NAS TIC’S

Neste trabalho, buscamos interpretar as iniciativas em gênero e  software livre para o

empoderamento das mulheres a partir da perspectiva tecnofeminista.

Todos  e  cada  um  dos  aspectos  de  nossas  vidas  são  afetados  pelos  sistemas
sociotécnicos  e,  a  menos  que  as  mulheres  acessem  às  casas  das  máquinas  da
produção tecnológica, não podemos por nossas mãos nas alavancas do poder. Esta é
a ideia que tecnofeminismo traz para esses debates. Eu acredito que há espaço para
uma política eficaz orientada para promover o acesso das mulheres ao trabalho e às
instituições  tecnocientíficas.  Há  oportunidades  para  mudança.  A participação  de
mais  mulheres  nas  tarefas  científicas  e  tecnológicas,  na  política  tecnológica,  na
educação em tecnologia, etc., pode permitir importantes progressos ao se projetar a
tecnologia. Também seria necessário e ao mesmo tempo suporia um questionamento
sobre  a  cultura  masculina  de  tecnologia  (WAJCMAN,  2006,  p.  167,  tradução
nossa)80.

Sendo assim, consideramos importante apresentar uma discussão teórica sobre o tema

do empoderamento das mulheres. Segundo Manju Singh (2010), o empoderamento é relativo à

agência81 dos  indivíduos,  sua  capacidade de  fazer  escolhas  e  ter  meios  pelos  quais  possa

alcançar seus objetivos, saindo de uma posição de “sem poder” para a de empoderada/o:

Empoderamento  refere-se  à  expansão  da  capacidade  das  pessoas  de  fazerem
escolhas estratégicas de vida em um contexto onde esta capacidade lhes foi negada
anteriormente. Alterações na capacidade de exercer a escolha podem ser pensadas
em  termos  de  mudanças  em  três  facetas  inter-relacionadas  -  recursos,  ação  e
conquistas - que compõem escolha; recursos, que fazem as condições em que as
escolhas são feitas; ação, que é o coração do processo pelo qual as escolhas são
feitas,  e  as  conquistas,  que  são  os  resultados  das  escolhas.  Estas  facetas  são
interdependentes  porque  mudanças  em  cada  um  contribui  para,  e  beneficia,  as
mudanças nos outros. Assim, as conquistas de um momento especial são traduzidas
em recursos ou ações, e, portanto, capacidade de fazer escolhas, em um momento
posterior no tempo (SINGH, 2010, p. 564, tradução nossa)82.

80 Texto original:  Todos y cada uno de los  aspectos  de  nuestras  vidas se ven  afectados por los  sistemas
sociotécnicos y, a menos que las mujeres accedan a las salas de máquinas de la producción tecnológica, no
podremos poner nuestras manos en las palancas del poder. Ésta es la idea que el tecnofeminismo aporta a
estos debates. Creo que hay espacio para una política eficaz orientada a promover el acceso de las mujeres
al trabalho y a las instituciones tecnocientíficos. Hay oportunidades para el cambio. La participación de
más mujeres en tareas científicas y tecnológicas, en la política tecnológica, en la educación en tecnología,
etc.,  puede permitir importantes avances a la hora de rediseñar la tecnología. También requeriría y al
mismo tiempo supondría un cuestionamiento de la cultura masculina de la tecnología.

81 Para o termo em inglês “agency”, algumas autoras e autores o utilizam também como “agenciamento” na
tradução, como o caso de Cornwall (2013).

82  Texto original: Empowerment refers to the expansion in people’s ability to make strategic life choices in a
context where this ability was previously denied to them. Changes in the ability to exercise choice can be
thought of in terms of changes in three inter-related facets—assets, action and achievement—which make up
choice; assets, which form the conditions under which choices are made; action, which is at the heart of the
process by which choices are made; and achievements, which are the outcomes of choices. These facets are
inter-dependent because changes in each contributes to, and benefits from, changes in the others. Thus, the
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Para Sophia Huyer (2006) o empoderamento das mulheres é um conceito próximo ao de

igualdade de gênero. Baseando-se nos conceito desenvolvidos pelo Banco Mundial, a autora

considera que a igualdade de gênero se dá com a equivalência entre as vidas de homens e

mulheres,  considerando-se  suas  diferenças  e  necessidades,  mediante  a  redistribuição  de

oportunidades  e  recursos.  A autora  também leva  em consideração o  conceito  da  Agência

Canadense  de  Desenvolvimento  Internacional,  que  define  a  igualdade  de  gênero  como o

status igual entre homens e mulheres para que estes possam usufruir de seus plenos direitos

humanos  e  de  seus  potenciais  para  contribuir  com o  desenvolvimento  nacional,  cultural,

econômico, social e político.

Já a equidade de gênero é definida como uma forma de se atingir a igualdade de gênero

colocando homens e mulheres nas mesmas condições e oportunidades de ação. Ou seja, fazer

com que os que têm menos vantagens atinjam o mesmo nível dos que têm mais vantagens,

igualando suas situações para que possam agir por conta própria (HUYER, 2006).

Alguns dos caminhos que podem fornecer a igualdade de oportunidade para as mulheres

são:  salários  equiparados;  posições  de  poder;  oportunidades  para  se  sustentar  e  ajudar  a

família;  mais  e  melhor  educação  em todos  os  níveis;  trabalhos  de  conscientização  sobre

gênero nas escolas, etc. (NARASAIAH, 2004). 

Mas, o empoderamento das mulheres vai além dos conceitos de igualdade e equidade de

gênero, pois nele as mulheres são as protagonistas no processo de ter opções, poder e recursos

para fazer escolhas em diferentes dimensões,  como a cultural,  social,  econômica,  política,

etc.:

Empoderamento é um termo mais amplo do que igualdade ou equidade de gênero.
Como tal, existem diversas abordagens […] comuns; opções, escolhas, controle e
poder. Estes dizem respeito à capacidade das mulheres para tomar decisões e afetar
acontecimentos  e  circunstâncias  em  torno  delas;  beneficiar-se  dos  recursos  e
oportunidades; exercer controle sobre sua própria vida, do corpo, e dos recursos; e
ter uma palavra a dizer na tomada de vida pública e decisão, tudo com o resultado de
aumentar ou alcançar a autonomia, a melhoria da saúde e bem-estar (HUYER, 2006,
p. 18-19, tradução nossa)83.

achievements of a particular moment are translated into enhanced assets or actions, and hence capacity for
making choices, at a later moment in time.

83 Texto original: Empowerment is a broader term than either gender equality or gender equity. As such, there
are several streams of  approach, but as Malhotra, common; options,  choice,  control,  and power. These
pertain to women's ability to make decisions and affect events and circumstances around them; benefit from
resources and opportunities; exercise control over their own life, body, and resources; and have a say in
public life and decision making, all with the result of increasing or achieving autonomy and improving
health and well-being.
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Dessa  forma,  no  seu  processo  de  empoderamento,  as  próprias  mulheres  se  tornam

protagonistas da sua mudança de condição de “sem poder” para empoderadas, buscando assim

a  igualdade  de  gênero  (HUYER,  2006;  VENUGOPAL,  2005).  Agentes  externos  também

podem atuar no processo de empoderamento das mulheres,  como a legislação, programas

especiais, políticas públicas, grupos de autoajuda, etc. (VENUGOPAL, 2005). 

Para  Huyer  (2006),  normalmente,  os  processos  de  empoderamento  seguem  duas

abordagens: uma que foca em ações para mudanças nos direitos das mulheres em contextos

civis e políticos e é adotada, principalmente, por organizações; e outra que foca em ações na

comunidade ou no âmbito familiar, para prover recursos e status para as mulheres a partir de

ações individuais ou de organizações.

Ainda  segundo  Huyer  (2006),  o  empoderamento  das  mulheres  se  dá  no  âmbito  da

economia, a cultura; o pessoal e familiar; o psicológico; o educacional; o legal e a política,

como mostramos no quadro a seguir.

Empoderamento Socioeconômico

Categoria Indicadores

Econômico Geração de renda
Controle  sobre  recursos  e  orçamento
familiares
Economia formal
Empregabilidade
Altos Cargos 
Altos Salários

Sociocultural Mobilidade
Imagens positivas nas mídias 
Visibilidade em lugares públicos
Ausência de discriminação 

Pessoal/
Familiar

Direito de fazer escolhas na vida privada e
familiar
Acesso à nutrição e saúde
Planejamento familiar 
Direito a proteção, segurança e integridade

Psicológico Autoestima 
Autorrealização
Potencial para mobilização
Senso  de  inclusão  e  titularidade  por  si
mesma e pelos outros

Educação Instrução e educação em todos os níveis

Empoderamento político

Legal Capacidade  e  habilidade  para  exercer  seus
direitos legais
Mobilização comunitária
Reforço dos direitos das mulheres 
Canais de denuncia contra a violência

Político Conhecimento participação sobre/no sistema
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político
Direito ao voto
Representação nos governos nacional e local
Representação em grupos de interesse e de
pressão política

Quadro  01: Indicadores  de  empoderamento  das  mulheres  de  acordo  com as  categorias  socioeconômica  e
política.
Fonte: Huyer (2006).

Já Rosalind Eyben (2013) e P. Venugopal (2005) dimensionam o empoderamento como

social, econômico e político. O “processo de empoderamento engloba muitos componentes

que se reforçam mutuamente, mas começa com e é apoiada pela independência econômica

que implica acesso e controle sobre os recursos de produção” (VENUGOPAL, 2005, p. 340)84.

É com esta abordagem econômica e social que a ONU Mulheres e o Pacto Global das

Nações  Unidas  lançaram  em  2010  os  Princípios  de  Empoderamento  das  Mulheres:

“Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais e da

economia são garantias para o efetivo fortalecimento das economias, o impulsionamento dos

negócios,  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  de  mulheres,  homens  e  crianças,  e  para  o

desenvolvimento  sustentável”  (ONU  MULHERES,  2010a).  O  termo  de  adesão  desta

campanha deixa claro o seu endereçamento: “Nós, lideranças empresariais de todo o mundo,

expressamos nosso apoio à promoção da igualdade entre homens e mulheres […]” (ONU

MULHERES, 2010a). 

1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto
nível.
2.  Tratar  todas as  mulheres  e  homens  de  forma justa no trabalho,  respeitando e
apoiando os direitos humanos e a não-discriminação.
3.  Garantir  a  saúde,  segurança  e  bem-estar  de  todas as  mulheres  e  homens  que
trabalham na empresa.
4.  Promover  educação,  capacitação  e  desenvolvimento  profissional  para  as
mulheres.
5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento
das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing.
6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao
ativismo social.
7.  Medir,  documentar  e  publicar  os  progressos  da  empresa  na  promoção  da
igualdade de gênero (ONU MULHERES, 2010a).

O conceito de empoderamento normalmente utilizado no campo do desenvolvimento

internacional  foi  questionado,  pelo  movimento  feminista.  Sobre  o  conceito  de

84 Texto  original:  The  empowerment  process  encompasses  severally  mutually  reinforcing  components  but
begins with and is supported by economic independence which implies access and control over production
resources.
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desenvolvimento,  M.  Narasaiah  (2004)  alerta  sobre  como  alguns  programas  de

empoderamento podem falhar em proporcionar autonomia às/aos beneficiadas/os:

O desenvolvimento social é comumente usado para incluir as políticas e programas
destinados a combater pobreza, desemprego, criminalidade, exclusão social, doenças
e do analfabetismo - todas as causas nobres. Mas nobres intenções não produzem
facilmente os resultados desejados; elas, às vezes, produzem o oposto. A maioria dos
programas  de  desenvolvimento  social,  tanto  nos  países  desenvolvidos  e  em
desenvolvimento,  corre  o  risco  de  fomentar  a  mentalidade  de  vítima,  criando
dependência  e  aprofunda  impotência,  embora  eles  busquem  o  inverso
(NARASAIAH, 2004, p. 17, tradução nossa)85.

Ainda  neste  sentido,  Andrea  Cornwall  (2013)  considera  que  podem  ocorrer  mal

entendidos  em  relação  aos  termos  “agência”  e  “fazer  escolhas”  presentes  em  algumas

definições de empoderamento, pois se referem apenas à autorrealização e não fazerem alusão

à conscientização e à ação coletiva. A autora também comenta o equívoco de se interpretar

“poder” como “ter dinheiro”, ou seja, assumir que o “poder” pode ser transferido diretamente

através  de  programas  de  geração  de  renda,  crédito,  etc..  Tais  abordagens  sobre  o

empoderamento das mulheres são denominadas pela autora de “empoderamento light”.

Feministas vêm de há muito argumentando que “empoderamento” não é algo que
pode ser dado ou feito para as mulheres. O mote feminista “o pessoal é político”
coloca as raízes do processo de empoderamento na expansão da conscientização das
mulheres. Quando as mulheres reconhecem o seu “poder de dentro” e agem junto a
outras mulheres para exercitar seu “poder com”, elas conquistam o “poder para”
atuarem como “agentes” de mudanças. A experiência feminista tem demonstrado ser
este um processo que pode se desenvolver ao longo de “trilhas” bastante diferentes
para as quais raramente existe o tipo de “atalhos” vislumbrados por proponentes do
“empowerment-light” (CORNWALL, 2013, p. 8).

Do que vimos até  o momento,  notamos uma tendência liberal  que alguns conceitos

apresentam  ao  apenas  buscar  soluções  nas  próprias  mulheres  através  de  capacitação  e

produção de renda. Tal abordagem não leva em consideração a necessidade de transformação

social  como defendida  pela  teoria  e  movimento  feministas.  Destacamos  que  algumas  das

definições  de  empoderamento  também  podem  levar  ao  falso  entendimento  de  poder

transferível, armazenável e estável.

Ciente  dessa  problematização,  consideramos  válido  apresentar  os  componentes  do

85 Texto original:  Social development is commonly used to include the policies and programmes designed to
combat poverty, unemployment, crime, social exclusion, ill health and illiteracy - all noble causes. But noble
intentions do not  easily  produce the desired  results;  they  sometimes produce the  opposite.  Most  social
development programmes, in both developed and developing countries, run the risk of fostering the victim
mentality, creating dependency and deepening disempowerment, although they seek the reverse.
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empoderamento das mulheres indicados por Venugopal (2005) no quadro a seguir, pois eles

abordam diferentes campos de ação, condizentes com as prerrogativas feministas em relação à

tecnologia e com as linhas de ação dos grupos atuantes na comunidade software livre, objeto

desta tese86.

Componente

Construção de uma autoconsciência Situação das mulheres

Discriminação das mulheres

Direitos das mulheres

Oportunidades para as mulheres

Importância da igualdade de gênero

Organização em grupo Coletividade

Grupos identitários 

Grupos de pressão ativista/política

Capacidade de construir e fomentar o
desenvolvimento 

Habilidade de planejamento

Habilidade de decisão

Habilidade de organização

Habilidade de gerenciamento

Habilidade de realizar atividades

Habilidade de lidar  com pessoas ao redor
do mundo

Participação Tomada de decisão em casa

Tomada de decisão na comunidade

Tomada de decisão na sociedade

Acesso e controle Recursos

Meios de produção

Distribuição  de  serviços,  informação  e
produtos

Quadro 02: componentes sociais, econômicos e políticos do empoderamento das mulheres.
Fonte: Venugopal (2005).

A análise destes componentes indica que para empoderar as mulheres, estas precisam ter

agência sobre suas próprias vidas, a capacidade de tomada de decisão, a ocupação de cargos

de liderança e o controle sobre a cadeia produtiva são fundamentais. Para Narasaiah (2004)

são três os motivos que justificam a presença das mulheres na posição de tomada de decisão:

primeiro, elas são metade da população e representam uma parte significativa da força de

86 Ver  capítulo  5,  no  qual  apresentamos  grupos  e  iniciativas  em gênero  e  software livre  na  comunidade
brasileira.
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trabalho87 e por questões de direitos humanos, merecem a devida representação; segundo, a

empregabilidade  das  mulheres  pode  atuar,  por  questão  de  justiça  social,  no  combate  a

discriminação contra  as  mulheres;  terceiro,  as  mulheres  são capazes  de contribuir  para  o

desenvolvimento com as suas perspectivas e experiências.

Se nós realmente aspiramos algum desenvolvimento do destino humano, envolvendo
tanto  o  crescimento  econômico  quanto  a  equidade  social,  a  melhor  maneira  de
alcançarmos este cobiçado objetivo será ter homens e mulheres compartilhando a
tomada de decisões (NARASAIAH, 2004, p. 3, tradução nossa)88.

Outro componente importante é a capacidade de articular-se em grupos de pressão. Para

Huyer (2006) as mulheres possuem um triplo papel de gênero que é relativo a atividades

reprodutivas  (cuidados  com  crianças  e  família),  atividades  de  produção  de  renda  e  de

gerenciamento da comunidade e trabalhos voluntários. Em sua recomendação sobre “facilitar

mudanças na economia política gerada localmente”, Eyben (2013, p. 9) diz que:

O empoderamento de mulheres por meio de organizações de base e participação
popular é um dos passos mais importantes para mudanças nas históricas relações de
desigualdade e exclusão. É necessário apoiar essas organizações para que possam
capacitar as participantes com conhecimento, habilidades e oportunidades para que
possam  aprender  a  se  engajar,  passo  a  passo,  em  projetos  políticos  de  âmbito
nacional.

Dessa  forma,  podemos  entender  a  formação  de  grupos  de  mulheres  atuantes  na

tecnologia  também  segundo  essa  atribuição  dada  às  mulheres  e,  ainda,  como  um  dos

componentes  fundamentais  para  o  empoderamento  delas,  assim  como  já  indicado  por

Venugopal (2005).

3.5.1 O empoderamento feminista com/nas TICs

Para pensar as formas de enfrentamento da divisão digital  de gênero,  o conceito de

empoderamento será útil  para entender  o que está  em jogo quando se trata  das  ações  de

mulheres  e  de  grupos  de  mulheres  organizadas  na  comunidade  software livre.  Para  isso

consideramos necessário:

87 O trabalho  de Narasaiah (2004)  diz  respeito  às  mulheres  na  Índia e  estas  representam 1/3 da força  de
trabalho, como nos indica a autora.

88 Texto original: If we really aspire to any development of the human lot involving both economic growth and
social equity, the best way to achieve this coveted objective will be by having men and women sharing in
decision-taking.
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 Compreender a categoria mulheres de forma plural, cultural e histórica;

 Interpretar a ciência e a tecnologia como não neutras e a partir do ponto de vista das

mulheres;

 Entender  que  o  gênero  está  implicado  na  tecnologia  e  que  estes  dois  são

autoconstitutivos;

 Não fazer considerações deterministas em relação ao uso da tecnologia no movimento

feminista,  como  a  de  considerar  a  internet  como  essencialmente  feminina  e

libertadora;

 Considerar  todo o processo de planejamento,  produção e consumo das tecnologias

como parte das ações feministas;

 Buscar  alterar  padrões  teóricos  e  práticos  da  C&T  de  forma  a  torná-los  não

excludentes;

 Levar em conta a existência das interseccionalidades de raça, nacionalidade, idade,

religião, etc.

Como o acesso, uso e apropriação das TICs também estão associados com relações de

poder  e  democracia,  tais  tecnologias  tornam-se  importantes  para  o  empoderamento  das

mulheres, porque estas precisam ocupar os espaços que historicamente lhes foi negado, além

de contribuir com diversidade (CASTAÑO,2008; McINNES, 1997). 

De uma forma geral, as TICs estão relacionadas com a possibilidade de melhorar o nível

educacional  das  mulheres,  da  mesma  forma  que  esta  instrução  é  necessária  para  a

permanência delas nesta área, influenciando na empregabilidade em modalidades flexíveis e à

distância,  que  podem  favorecer  as  mulheres  em  suas  vidas  diárias  e  responsabilidades

(HUYER, 2006).  Sobre o tipo de trabalho que beneficiam as mulheres,  Narasaiah (2004)

aponta os trabalhos de meio período, os temporários, a subcontratação e os trabalhos flexíveis.

Desta forma, algumas autoras ainda acreditam nas promessas liberais que apontam as TICs

como promissoras visto que os trabalhos nessa área podem fornecer tais condições de trabalho

para as mulheres.

Outros fatores importantes estão relacionados ao governo eletrônico e às possibilidades

de formação de redes e de grupos de influência e pressão que ajudam a propagar as vozes e

opiniões das mulheres (GURUMURTHY, 2008; JENSEN, 2009; HUYER, 2006).

Como  forma  de  agir  para  alcançar  o  empoderamento  das  mulheres,  Huyer  (2006)
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considera que novas abordagens são necessárias tanto para o desenvolvimento social frente às

TICs  quanto  para  o  desenvolvimento  social  com  perspectiva  de  gênero.  Dessa  forma,

incentivos  governamentais,  privados  e  do  terceiro  setor  são  necessários  para  promover  o

desenvolvimento das TICs em favor das mulheres e, ainda, com a contribuição das mesmas. A

estas  mulheres empoderadas,  a  autora chamou de Cyberellas;  em oposição às Cinderelas,

vulneráveis e digitalmente desprovidas de poder.

A abordagem Cyberella às TIC e desenvolvimento inclui a igualdade de gênero e o
empoderamento  das  mulheres,  enquanto  há  o  reconhecimento  de  que  o
empoderamento das mulheres inclui as contribuições que as TICs podem fazer para
o desenvolvimento social e econômico (HUYER, 2006, p. 41, tradução nossa)89.

Contudo, parte desta contribuição das TICs para o empoderamento das mulheres tem

como desafio  o  maior  controle  por  parte  delas  sobre  a  tomada de  decisão  e  a  produção

tecnocientífica, adicionando suas perspectivas e conhecimentos ás práticas e ideologias que

permeiam  tais  tecnologias  (ALEMANY,  1999;  CASTAÑO,  2008;  GARCÍA,  1999;

HARAWAY, 2004;  PLOU, 2005;  SELAIMEN, 2013; SEDEÑO, 1999; WAJCMAN, 1991,

2006, 2009).

No sentido  de  pensar  o  empoderamento  sob uma abordagem conduzida  por  e  para

mulheres,  Núria Vergés  Bosch  (2012) define  a  autoinclusão nas  TICs como um processo

dinâmico,  não linear  e contínuo que é iniciado e  mantido pelas  mulheres até  o ponto de

ocorrer o conhecimento e o reconhecimento entre os pares, além de contribuir também para o

desenvolvimento  das  TICs.  Para  tal  definição,  a  autora  também  se  utiliza  das  ideias  do

tecnofeminismo de Wajcman (2006). Este é um  processo dinâmico, pois os fatores que o

apoiam  podem  se  ativar  e  desativar  durante  o  seu  desenrolar,  relacionando  motivações,

facilitadores e mecanismo de inclusão.

[A]utoinclusão  implica  em  iniciar-se  mas  também  envolve  seguir,  permanecer,
avançar,  reconhecer-se,  ser  reconhecida  e,  inclusive,  contribuir  para  as  TIC.  
Assim,  por  um  lado,  o  processo  de  autoinclusão  deve  ser  entendido  além  da
integração simples, uma vez que também pode envolver um processo de encaixe ou
de acomodação que,  inclusive,  desestabiliza  como o gênero e  as  TIC em si  são
concebidos.  Já  não  são  apenas  as  mulheres  que  têm que  mudar  e  adaptar-se  a
algumas  TIC  predeterminadas  e  imutáveis.  As  mulheres  também  podem  estar
fazendo e desfazendo gênero e, ao mesmo tempo, fazendo e desfazendo as TIC, de
modo que, como se concebem as tecnologias e as condições de sua própria prática,

89 Texto original:  The Cyberella approach to ICTs and development includes gender equality and women's
empowerment, while recognizing that women's empowerment includes the contributions that ICTs can make
to social and economic development.
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as TIC também podem ser modificadas (VERGÉS, 2012, p. 131, tradução nossa)90.

Assim  como  conceituamos  o  empoderamento  das  mulheres,  os  mecanismos  de

autoinclusão  também são  dados  de  acordo  com a  agência  das  mulheres,  visto  que  estas

precisam fazer escolhas e agir com este objetivo. Tais mecanismos de autoinclusão, segundo o

que constatou Vergés (2012) em seu trabalho, podem ser: aprendizagem formal, informal e

não formal; contato com profissões ligadas à TIC para seguir na aprendizagem nessa área;

empreendedorismo; mobilidade horizontal; autopromoção; colaboração em projetos de TIC e

compartilhamento de produções artísticas e conhecimentos; autorregulação com a organização

de  metas,  tempo,  prioridades,  etc.;  equilíbrio  dos  diferentes  âmbitos  da  vida  como  a

maternidade e carreira; criação de redes de interesse em TIC; participação em coletivos e

associações do terceiro setor; reforço de gênero (fazer gênero) – apoiar-se nas diferenças do

ser feminino, desfazer as noções e estereótipos de gênero, promovendo programas de tutoria e

projetos  sobre  gênero  e  tecnologia;  desfazer  gênero  –  assexuar-se,  neutralizar-se,  evitar

conflito e as marcas extremas de gênero quando conveniente, etc. 

Outra característica importante para a noção de empoderamento das mulheres com as

TICs  é  a  da  apropriação,  o  que  denota  não  apenas  acesso  e  habilidades,  mas  também o

surgimento de significados e de novos usos da tecnologia através de uma visão e de um

contexto  particulares,  baseados  na  experiência  dos  sujeitos,  individualmente  e/ou

coletivamente  (GURUMURTHY,  2008;  LOYOLA &  MORALES,  2013;  NATANSOHN,

2014b).  Sendo  assim,  as  dimensões  desta  apropriação  tecnomidiática  são  a  competência

técnica, as interações, a interatividade, a criação e desenvolvimento de projetos, levando-se

em conta um posicionamento reflexivo e crítico, além da diversidade de mídias, discursos e

tecnologias disponíveis (LOYOLA & MORALES, 2013). 

O  acesso  e  a  conectividade  devem  ser  vistos  não  apenas  na  sua  relação  com
empregos ou formação em informática mas sim pela ótica da “apropriação”, onde
pessoas  e  comunidades  podem  criar  significados  contextuais  e  usos  auto-
direcionados para as TICs. Essa apropriação inclui familiarizar as comunidades com
os  recursos  da  sociedade  da  informação  sem  deixar  de  dar  valor  ao  que  as
tecnologias  oferecem  em  última  instância.  Neste  sentido,  dar  acesso  significa

90 Texto original:  De esta manera, por un lado, el proceso de autoinclusión debe entenderse más allá de la
simple integración, ya que también puede conllevar un proceso de encaje o de acomodación que, incluso,
desestabiliza como se conciben los géneros y las mismas TIC. Ya no son únicamente las mujeres las que
tienen que ir cambiando y adaptándose a unas TIC prefijadas e inmutables. Las mujeres también pueden ir
haciendo y deshaciendo el género y, a la vez, ir haciendo y deshaciendo las TIC, de manera que como se
conciben estas tecnologías y las condiciones de su propia práctica TIC también se pueden ir modificando
(Butler, 2004; Scott-Dixon, 2004; Deutsch, 2007; Kelan, 2009).
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permitir a apropriação através de processos que (re)posicionam mulheres e outros
grupos  marginalizados,  antes  “usuários”  passivos,  agora  co-criadores  ativos  da
tecnologia, criando para ela novos significados e usos (GURUMURTHY, 2008, p.
30).

Contudo,  independente  das  experiências  estrangeiras,  mesmo  que  bem sucedidas,  é

importante frisar que não se deve pensar em modelos de empoderamento “para importação”.

Cada projeto está associado a questões locais com as quais deve dialogar, pois os contextos,

motivações e até mesmo os conceitos envolvidos no empoderamento das mulheres podem

variar  no  tempo  e  de  comunidade  para  comunidade  (CONWALL,  2013;  EYBEN,  2013;

HUYER, 2006).

Dessa  forma,  consideramos  que  mecanismos  de  autoinclusão,  a  possibilidade  de

apropriação tecnológica e outros processos coletivos operam em favor do empoderamento

desencadeado por e para as mulheres das TICs. Ainda, segundo o que indica Vergés (2012),

consideramos  importante  desenvolver  análises  feministas  a  partir  da  otimização  das

oportunidades  e  da  inclusão  e  não  da  exclusão,  de  forma  a  valorizar  e  evidenciar  as

experiências e  trajetórias das  mulheres,  o  que a  autora chama de otimismo crítico.  Neste

contexto, observamos e analisamos a comunidade de SL no Brasil com os seus grupos de

mulheres, como o /MNT - Mulheres na Tecnologia, objeto de nossa análise.

***

Como o interesse desse trabalho está nas ações de mulheres e de grupos de mulheres

para empoderar-se e  empoderar  umas às outras,  ou seja,  iniciativas nas quais elas  são as

agentes  centrais,  o  sentido  de  empoderamento  que  nos  interessa  aqui  é  o  de  processos

contextualizados, situados, coletivos, horizontais, autogestionados e reflexivos. Portanto, nos

é caro o empoderamento de mulheres que se aproxima da abordagem do tecnofeminismo em

investigar as formas de atribuição de gênero ao longo do processo de produção e consumo das

tecnologia  (GARCÍA,  1999;  HARAWAY,  2004;  WAJCMAN,  1991,  2006,  2009);  dos

mecanismos de autoinclusão das mulheres nas TICs (VERGÉS, 2012); da consideração de

contingência dos casos estudados (CHOUDHURY, 2009; HUYER, 2006); que implique em

apropriação  tecnológica  (GURUMURTHY,  2008;  LOYOLA  &  MORALES,  2013;

NATANSOHN, 2014b); que busque a conscientização das mulheres, através da formulação de

projetos por e para mulheres (CORNWALL, 2013; HUYER, 2006; NARASAIAH, 2004); que

atuem  não  apenas  nos  indivíduos,  mas,  também,  sobre  as  coletividades  (NARASAIAH,
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2004),  abordando  vários  aspectos  de  suas  vidas  (EYBEN,  2013;  HUYER,  2006;

VENUGOPAL, 2005).

Tentamos avançar nesse sentido ao passo que buscamos entender como o software livre

e  a  sua  comunidade  brasileira  podem atuar  neste  empoderamento.  Por  fim,  pretendemos

detectar como as mulheres se utilizam desta tecnologia e suas promessas de liberdade para

interagir com a comunidade SL.

Sendo assim, temos como hipótese que a organização em grupos é um dos principais

mecanismos de inclusão que mulheres adotam, não apenas para debater gênero e tecnologia,

mas  também  para  participarem  de  forma  organizada  da  comunidade  software livre,

promovendo, ainda, o empoderamento das mulheres nas TICs e na cultura livre. Para tanto, as

ideologias  defendidas  por  esses  grupos,  bem  como  os  espaços  desta  comunidade  são

apropriados por elas neste processo de empoderamento.

Sobre tal processo, esperamos que seja realizado de forma a gerar, para as mulheres,

autonomia e possibilidades de ação e escolhas, de forma coletiva, não homogenizante e que

busque analisar as relações de gênero implicadas nesta tecnologia. Desta forma, assumimos

alguma consonância entre a teoria feminista, as premissas da cultura livre e a ação de grupos

de mulheres na comunidade de SL do Brasil.
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4  PESQUISA  FEMINISTA  EM  E  COM  TIC’S:  CONSIDERAÇÕES

METODOLÓGICAS

O  universo  desta  pesquisa  é  a  comunidade  que  estuda,  debate,  consome  e  produz

software livre (SL) no Brasil, que se representa e interage em ambientes digitais e em fóruns

presenciais por todo o país. A partir desse universo, escolhi enfocar nossa pesquisa num dos

grupos de mulheres que debatem o tema SL e fomentam a igualdade de gênero na área da TI.

Sendo assim, o meu objeto de pesquisa é o grupo denominado “/MNT - Mulheres na

Tecnologia”, que participa frequentemente da comunidade  software livre há cinco anos. O

grupo reúne um conjunto de pessoas que compartilham interesses e objetivos em comum,

estrutura interna, e estabelecem laços entre si.

Procuro investigar a comunidade software livre do Brasil por uma perspectiva de gênero

para entender o lugar social e ativista das mulheres (através do grupo de mulheres), buscando

compreender como estas se percebem e como se dá a sua atuação, principalmente, no sentido

do  empoderamento  das  mulheres  nesta  comunidade.  Sendo  assim,  busco  conhecer  as

aproximações e discrepâncias entre os princípios da cultura livre e os da teoria feminista.

Considerei pertencentes ao grupo “mulheres” os indivíduos membros do grupo /MNT

que, como eu, assim se definem.

As  perguntas  da  pesquisa  estão  inspiradas  em  trabalhos  que  tratam  das  relações

constitutivas  entre  gênero,  sociedade  e  tecnologia.  Busco  produzir  um  corpus teórico  e

analítico que retorne à comunidade acadêmica e do SL. Para isso, pesquisei em Comunicação,

Estudos  de  Gênero,  Sociologia,  Estudos  de  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade,  Estudos  de

Internet e a Antropologia.

Ao longo desse capítulo, explicarei a metodologia da pesquisa. Inicialmente, na seção

4.1, caracterizo o recorte dado ao universo de pesquisa, as mulheres e os grupos de mulheres

na comunidade de  software livre no Brasil, bem com o objeto de estudo, o grupo /MNT -

Mulheres na Tecnologia.

Na seção 4.2, discorro acerca da literatura sobre etnografia, focando em sua vertente

frente aos ambientes digitais e online, o que chamarei de etnografia digital. Também comento

as  etapas  desta  pesquisa  realizada  com  um  enfoque  etnográfico,  apresento  algumas

considerações sobre o meu local  de fala  enquanto pesquisadora e discorro sobre questões

éticas nas pesquisas em e sobre internet. 
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Na seção 4.3, apresento procedimentos de coleta de dados que, no caso, foi  realizado

em ambientes  digitais  e  eventos  presenciais.  Ao  final  dessa  seção,  também apresento  os

instrumentos utilizados para a coleta de dados e informações, principalmente, as entrevistas e

o questionário online. 

Na última seção deste capítulo, a seção 4.4, explico sobre a condução das análises e a

produção do texto etnográfico.

A partir deste capítulo, escrevo em primeira pessoa como uma estratégia de deixar em

evidencia as minhas reflexões e análises, inspirando-me em leituras etnográficas.
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4.1 MULHERES NA COMUNIDADE SOFTWARE LIVRE DO BRASIL

A comunidade software livre possui grupos de mulheres (alguns já desativados) e outras

iniciativas que abordam questões de gênero, que atuam em diversos ambientes digitais e em

eventos presenciais.  A existência desses grupos, bem como a ação de ativistas que atuam

individualmente, demonstra a relevância do tema e  evidencia como as mulheres estão se

organizando para debater e minimizar as diferenças de gênero nesta comunidade. 

A partir das hipóteses e dos objetivos de pesquisa e do mapeamento realizado no sentido

de conhecer o universo de grupos e iniciativas em gênero e software livre91, decidi recortar o

objeto de pesquisa focalizando no /MNT92. Segundo o seu site:

A iniciativa Mulheres na Tecnologia é uma organização sem fins lucrativos que visa
aumentar  a  participação  feminina  na  área  de  Tecnologia  da  informação.  Somos
mulheres e homens de todo o Brasil discutindo e agindo em prol deste objetivo.
Nossa missão é colaborar para o reconhecimento do potencial feminino na área de 
Tecnologia da Informação.
Queremos ser um grupo de referência nacional na busca pela equidade de gênero na 
Tecnologia da Informação.
Nossos objetivos são

 Promover a troca de experiências entre os membros;

 Capacitar e disseminar a tecnologia da informação entre as mulheres;

 Incentivar pesquisas e reflexões sobre as mulheres na tecnologia;

 Realizar ações de inclusão das mulheres na área;

 Buscar a igualdade de tratamento pelo mercado de trabalho entre homens e 
mulheres.

Somos guiados pelos valores

 Equidade 

 União 

 Liberdade de Conhecimento (MNT, 2014c).

Como visto, o grupo costuma se referir à área em questão como “TI”, Tecnologia da

Informação  e  utilizarei  este  termo  ao  tratar  de  aspectos  mais  técnicos  desta  área,  como

mercado de trabalho e academia. Contudo, manterei o uso da expressão TICs (referindo-me às

Tecnologias da Informação e Comunicação), pois considero não apenas a informática como a

área de interesse e atuação das mulheres e do grupo pesquisados, mas também os processos

comunicacionais nos quais elas estão envolvidas.
91

No capítulo 5, apresentarei os resultados do mapeamento de grupos de mulheres e outras iniciativas relativas
a gênero e software livre no Brasil ou que envolvam brasileiras.

92 Disponível em: <http://www.mulheresnatecnologia.org/>.
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Lembro que, neste trabalho, entendo por comunidade de SL as pessoas que, possuindo

algum vínculo com os  softwares livres, debatem sobre suas implicações sociais, técnicas e

políticas em um sentido mais abrangente, em fóruns presenciais e online. Nesta comunidade,

alguns  membros  se  reúnem  com objetivos  mais  específicos,  que  podem  envolver  algum

software, causa, linguagem de programação, organização, etc. Tal reunião mais organizada de

pessoas, denomino grupos ou grupos de usuários, que podem atuar como comunidades de

prática ou de interesse (WENGER-TRAYNER, 2014) com estrutura e objetivos como o caso

do /MNT.

Apesar de definir-se como “uma organização sem fins lucrativos”, o /MNT não é uma

entidade  registrada  ou  uma  pessoa  jurídica93.  Contudo,  foi  criado  e  é  gerido  de  forma

estruturada, mantendo em vista seus valores e objetivos junto ao público interno (integrantes)

e externo.

O /MNT busca visibilizar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres nas TICs, bem

como auxiliar no ingresso e permanência delas nesta área. O /MNT também divulga notícias

sobre lançamentos diversos, eventos, oportunidades de emprego e outros assuntos relativos à

TI,  além de realizar  ações  em favor  do empoderamento  das  mulheres,  como veremos no

capítulo 6.

Segundo o site do grupo, este foi fundado em 2009 pelas goianienses Narrira Lemos e

Luciana  Silva  e  da  radicada  nessa  cidade  Andressa  Rodrigues  Martins  (MNT,  2014a).

Atualmente,  o grupo tem um conselho gestor94 formado por Andressa Rodrigues Martins,

Christiane Borges, Cleiviane Cardoso da Costa, Danielle Gomes de Oliveira, Luciana Silva

Oliveira  e  Márcia  Santos  Almeida  (MNT,  2014b)  e  conta  com muitas  outras  integrantes

espalhadas pelo Brasil.

O site do /MNT possibilita o cadastro de usuárias, o que gera uma lista de integrantes

que, no momento, conta com 82 mulheres (não há o registro de homens). Tal lista nos ajuda a

perceber que há integrantes desse grupo em diferentes cidades e regiões do Brasil, apesar do

grupo ser original de Goiânia-GO, cidade onde residem as suas fundadoras e algumas das

demais integrantes. Ainda através do site do grupo, temos acesso aos seus perfis no Twitter95 e

no LinkedIn96.

93 O /MNT não possui CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
94 O conselho gestor atende em específico pelo e-mail <conselhogestor@mulheresnatecnologia.org>.
95 Disponível em: <https://twitter.com/mulheresti >. Acesso em 19 mar. 2014. 
96 Disponível em: <http://www.linkedin.com/groups/Mulheres-na-Tecnologia-MNT-4108245?

home=&gid=4108245&trk=anet_ug_hm >. Acesso em 19 mar. 2014. 
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O principal meio de comunicação entre os membros do grupo é a lista de discussão por

e-mail <mulheres-na-tecnologia@googlegroups.com>, que será melhor apresentada na seção

4.3.1.1.

No  Facebook,  o  /MNT possui  704  integrantes97 e  é  aberto  para  a  participação  de

mulheres  e  de  homens,  mas  as  mulheres  são  a  maioria  e  elas  também  são  as  mais

participativas em termos de compartilhamentos e postagens. Os homens estão, no geral, na

posição de eventuais comentadores e observadores. O mesmo acontece na já citada lista de

discussão. 

Na nossa lista de discussão, há mais ou menos 200, 300 pessoas. No nosso grupo,
pessoal, não é só de mulheres tá? Tem homens também que apoiam a nossa atuação
na área. Nosso colega ali: Vagner. Alguns meninos estão aqui também. Nosso grupo
é formado por homens e mulheres, então 200 ou 300 pessoas, na lista de discussão.
Ai Twitter tem pessoas que nos seguem e que a gente não conhece, não convive.
Facebook também tem pessoas que nos seguem mas não é um público tão perto,
próximo (Márcia,  fala  durante  o Girl  Geek Dinner  Brazil  edição  especial  FISL,
2012).

Nas mais diversas peças de divulgação em espaços digitais (site, perfil no Facebook,

etc.) e ainda em algumas peças impressas (banners, etc.), o grupo utilizava-se inicialmente da

logomarca  da  iniciativa  Take  Back  The  Tech!,98 com a  permissão  das  responsáveis.  Esta

logomarca contém uma garota em roupas urbanas e boné, segurando um cabo de rede como se

este fosse um chicote. A Figura 01 apresenta uma fotografia publicada na página de Facebook

do /MNT, de um “cartão de visita” com a referida logomarca:

97 Os dados são referentes ao grupo de Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/MulheresTI?
fref=ts >. Acesso em: 20 mar. 2014.

98 A iniciativa  Take  Back  The  Tech! é  uma  campanha  global  iniciada  pela  Association  for  Progressive
Communications (APC) e mantida por indivíduos, coletivos e organizações não governamentais para que
todas e todos se utilizem das (ou retomem às) tecnologias da informação e comunicação contra a violência
que as mulheres sofrem nos meios digitais como a Internet e aplicativos da telefonia móvel. Disponível em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Take_Back_The_Tech!>. Acesso em 20 mar. 2014.
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Figura 01: cartão de visitas do grupo /MNT com a sua antiga logomarca inspirada a iniciativa Take Back The
Tech! 
Fonte: MNT (2012a).

Após  alguns  anos  de  utilização  da  logomarca  acima,  o  /MNT lançou  o  edital  do

concurso  cultural  Ano  Novo,  Logo  Nova para  que  integrantes  do  grupo  criassem  uma

logomarca nova e única para o grupo (MNT, 2012b). O vencedor do concurso foi Márcio

Chaves Lavôr, de forma que a marca passa a apresentar, a partir de 2013, uma customização

do  símbolo  do  gênero  feminino,  associando-o  com  a  representação  de  uma  rede  (nós

interligados) e os tons de rosa, também presentes na logomarca anterior,  são mantidos.  A

Figura 02 apresenta esta nova logomarca que passou a referenciar o /MNT:

Figura  02:  logomarca  do  grupo  /MNT,  proposta  ganhadora  do  concurso  cultural  para  a  escolha  de  uma
logomarca para o grupo. 
Fonte: <http://mulheresnatecnologia.org/>.

Sobre a nova logomarca, o vencedor do concurso cultural explica que:

A proposta  apresenta  logotipo  com  o  símbolo  de  Vênus  da  mitologia  romana,
fazendo referência ao gênero feminino, ao mesmo tempo em que representa pontos
que  se  projetam  interligados  e  que  lembram  grupos  de  tamanhos  variados
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relacionando-se  em  sintonia.  De  visual  sóbrio  e  moderno,  que  nos  remete  à
tecnologia, vem dizer a união de grupos femininos em prol de uma estratégia de
conquistas;  explicitando-se  com  o  texto-título  MULHERES NA TECNOLOGIA
(MNT, 2013).

A grafia original utilizada pelo grupo é /MNT – Mulheres na Tecnologia. O “/MNT” faz

alusão  à  forma  de  estruturação  dos  diretórios  do  sistema  operacional  (SO)  chamado

GNU/Linux,  um  software livre.  Neste  SO, os  diretórios  são  representados por  strings ou

conjuntos de caracteres precedidos do símbolo “/”. O diretório “/mnt” é também chamado de

mount ou ponto de montagem, ou seja, é o local onde dispositivos como  pendrives, CDs,

câmeras de vídeo, etc. podem comunicar-se temporariamente com o SO. Utilizarei o mesmo

acrônimo /MNT ao me referir ao grupo ao longo deste texto.

O /MNT é um dos grupos conduzidos por e para mulheres sobre tecnologias digitais e

que frequentam a comunidade de SL no Brasil, mas que trabalha com a temática mulher e

tecnologia da informação de maneira geral, não apenas sobre tecnologias livres. Contudo, o

software livre é uma temática recorrente do grupo, que tem vários eventos de SL em sua

agenda. 

A divulgação do grupo em uma rede destinada à comunidade software livre no Brasil,

bem como o valor “liberdade de conhecimento” citado no seu site (MNT, 2014c) são indícios

de que a cultura livre é uma das bandeiras do grupo, o que me fez olhar para ele como um

objeto promissor para a minha pesquisa.

O /MNT é um dos maiores e mais ativos grupos de mulheres na comunidade SL.  Por

isso, optei por focar neste grupo, por ter sido o mais assíduo nos eventos SL do Brasil bem

como por manter atividades constantes em seus meios de comunicação digitais. É importante

notar que este grupo de mulheres também foi responsável pela realização de duas edições de

um encontro nacional99 que reuniu mulheres de diversos estados do país, permitindo-me o

contato presencial com membros do grupo.

Uma  vez  apresentado  o  objeto  estudado,  abordarei,  ao  longo  da  próxima  seção,  a

metodologia aplicada na pesquisa, que é inspirada na etnografia, além de apresentar algumas

considerações sobre a adequação deste método diante do uso das TICs.

99 Falarei mais sobre estes encontros nas subseções 4.3.2.2 e 4.3.2.3.
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4.2 ETNOGRAFIA, NETNOGRAFIA, ETNOGRAFIA VIRTUAL E DIGITAL

A escolha pela abordagem etnográfica pareceu-me a melhor, porque leva em conta a

perspectiva das pesquisadas e as minhas interpretações a partir do contato com as práticas e

interações  sociais  dos  indivíduos  pesquisados.  Para  discorrer  sobre  como  pude  buscar

inspiração neste método para a pesquisa de um objeto que se apresenta, na maioria das vezes,

enquanto uma comunidade online, vou apresentar meu entendimento do fazer etnográfico. 

O fazer etnográfico pode ser comparado com a construção de mapas de significados que

nos proporcionam maior entendimento dos detalhes e dos significados de algumas práticas

sociais:

Se método significa “caminho para ir em busca de algo” (Gadamer, 1983, p. 54) e se
considerarmos uma explicação como um mapa, a etnografia nos proporciona mapas
de explicações possíveis. O mapa, como todo modelo, não é uma reprodução, mas
uma  redução  orientada  para  um  propósito  determinado.  […]  se  a  intenção  é
investigar  a  natureza  de  um  fenômeno  social,  a  investigação  em  detalhe  e  a
interpretação de significados dos processos inconscientes e, frequentemente, tácitos
das práticas sociais, a etnografia seria o mapa proposto pela antropologia (GROPP,
2012, p. 91).

Para a definição do método etnográfico, podemos recorrer a Lakatos e Marconi (2010,

p.  94),  para  quem  este  “consiste  no  levantamento  de  todos  os  dados  possíveis  sobre  a

sociedade em geral e na descrição, com a finalidade de conhecer melhor o estilo de vida ou a

cultura específica de determinados grupos”.

Podemos entender a etnografia a partir de três aspectos: o enfoque, o método e o texto100

(Guber, 2001). O enfoque exige à descrição dos traços e comportamentos sociais, mediante os

quais  o/a  investigador/a  tem  acesso  ao  mundo  cultural  de  seus  pesquisados/as  a  partir,

inclusive, dos termos com os quais os/as próprios/as sujeitos o caracterizam.

Neste  tipo  de  descrição/interpretação,  adotar  uma  abordagem  etnográfica  é
desenvolver  uma  representação  coerente  do  que  pensam e  dizem os  nativos,  de
modo que essa "descrição" não é nem o mundo dos nativos, nem como é o mundo
para  eles,  mas  sim  uma  conclusão  interpretativa  elaborada  pelo  pesquisador
(Jacobson, 1991: 4-7). Mas ao contrário de outros relatos, esta conclusão provem da
articulação entre a elaboração teórica do pesquisador e do seu contato prolongado
com os nativos (GUBER, 2001, p. 15, tradução nossa)101.

100 Comentarei sobre o texto etnográfico na seção 4.4.
101 Texto original: En este tipo de descripción/interpretación, adoptar un enfoque etnográfico es elaborar una

representación coherente de lo que piensan y dicen los nativos, de modo que esa “descripción” no es ni el
mundo de los nativos, ni cómo es el mundo para ellos, sino una conclusión interpretativa que elabora el
investigador  (Jacobson 1991:4-7).  Pero  a  diferencia  de  otros  informes,  esa  conclusión  proviene  de  la

96



Neste  mesmo  sentido,  Geertz  (1978)  entende  que  na  “descrição  densa”,  resultado

característico do método etnográfico, o/a pesquisador/a passa a conhecer em profundidade os

objetos  analisados  e  seus  significados.  Cabe  ao/a  investigador/a  interpretar  as  práticas,

valores, normas e conteúdos criados coletivamente pela comunidade estudada. A lógica dos

processos  analisados  pode  não  estar  explícita  nas  situações  vividas,  mas  o  conjunto  de

vivências, normas e estilos de vida desse grupo ou comunidade pode dar pistas para nossa

interpretação. 

A etnografia se vale de métodos de pesquisa abertos e flexíveis que envolvem muitas

atividades junto aos indivíduos pesquisados (GIDDENS, 2005; GUBER, 2001), o que se pode

chamar de “trabalho de campo” (GUBER, 2001). Dessa forma, o método prioriza o contato

em campo do/a  pesquisador/a  com os/as  pesquisados/as,  levando  em conta  a  perspectiva

destes. Ou seja, 

O  método  etnográfico  se  distingue  de  outras  abordagens  metodológicas  pela
implicação  do  pesquisador  no  contexto  da  pesquisa,  de  tal  forma  que  deve,  na
medida do possível e da maneira mais natural possível, integrar-se como membro do
coletivo que estuda, já que seu objetivo é alcançar uma abordagem holística, que
incorpora a perspectiva dos atores. Isso deve funcionar reflexivamente a partir de
sua própria experiência, colocando em jogo sua subjetividade e seu conhecimento
tácito,  corporal  e  sensível  (ESTALELLA &  ARDÈVOL,  2007,  p.  2,  tradução
nossa)102.

Segundo Lakatos e Marconi (2010), para alcançar este objetivo, o/a pesquisador/a deve,

no processo de investigação: 1 – relacionar-se com os participantes; 2 – utilizar-se de diversas

técnicas de coleta de dados e/ou informações para obter maior validez e confiabilidade; 3 –

observar de forma frequente para interpretar o que é regular ou não nas práticas sociais; 4 –

utilizar-se  de  teorias  e  conhecimentos  para  dar  direção  à  sua  análise;  5-  estar  aberto/a  a

possíveis modificações na pesquisa, tendo em mente que as categorias de análises e hipóteses

podem mudar e emergir outras novas durante a pesquisa. Em outras palavras, a atuação do/a

pesquisador/a deve ocorrer segundo sua reflexividade diante da pesquisa em campo. 

Através da linguagem dos sujeitos pesquisados o/a pesquisador/a pode relacionar a sua

compreensão de um fato ou situação social com a expressão dos/as pesquisados/as, levando

articulación entre la elaboración teórica de investigador y su contacto prolongado con los nativos.
102 Texto  original:  El  método  etnográfico  se  distingue  de  otras  aproximaciones  metodológicas  por  la

implicación del  investigador en el  contexto de investigación, de manera que debe,  en la  medida de lo
posible y de la forma más natural posible, integrarse como un miembro más del colectivo que estudia, ya
que su objetivo es lograr una aproximación holística que incorpore la perspectiva de los actores. Para ello
debe trabajar reflexivamente a partir de su propia experiencia, poniendo en juego su subjetividad y su
conocimiento tácito, corporal y sensible.
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em conta  o seu lugar  de  pesquisador/a  no  contexto  estudado.  Esta  atitude  é  chamada de

reflexividade. No trabalho de campo, esta reflexividade é interpretada como a consciência que

o pesquisador/a tem sobre o seu papel, seu lugar no campo social, seu marco conceitual e os

aspectos sociais e políticos da situação estudada (GUBER, 2001).

Em resumo, a reflexividade inerente ao trabalho de campo é o processo de interação,
diferenciação e reciprocidade entre a reflexividade do sujeito cognoscente - senso
comum,  teoria,  modelos  explicativos  -  e  a  dos  atores  ou  sujeitos  /  objetos  de
pesquisa (GUBER, 2001, p. 53, tradução nossa)103.

Estando  ciente  de  alguns  princípios  da  etnografia,  considerei-a  uma  abordagem

adequada  para  dar  suporte  metodológico  à  condução  da  minha  pesquisa  e  alcançar  seus

objetivos, uma vez que o meu objeto empírico de estudo representa um recorte, uma amostra

de uma comunidade, que tem forte convivência e atuação  online, além da presencial. Para

tanto,  precisei  repensar  a  etnografia  frente  às  TICs,  às  comunidades  online e  a  outros

fenômenos sociais que perpassam o online e o offline, como é o caso do grupo /MNT.

Quando levada para o contexto digital, a metodologia etnográfica é denominada com

diferentes  terminologias:  etnografia  virtual  (HINE,  2000,  2004,  2006);  etnografia  digital

(MURTHY, 2008; FRAGOSO et al., 2011); netnografia (BRAGA, 2006, 2008; FRAGOSO et

al., 2011; KOZINETZ, 2009); etnografia  online  (KOZINETZ, 2009); etnografia da internet

(FRAGOSO  et  al., 2011;  KOZINETZ,  2009);  webnografia  (FRAGOSO  et  al.,  2011)  e

ciberantropologia (FRAGOSO et al., 2011). 

Etnografia virtual é, para Hine (2000, 2004, 2006), uma forma de explorar fenômenos

sociais  significativos  que  ocorrem na  internet.  Dessa  forma,  alguns  dos  princípios  dessa

abordagem têm a ver com usar e refletir sobre esta tecnologia, fazendo a etnografia através

da e na internet (virtual), interpretando-a enquanto cultura e também como artefato cultural.

Neste  ponto,  Hine  (2006)  dialoga  com  as  etnografias  de  laboratório  de  Bruno  Latour

(LATOUR & WOOLGAR, 1997) e também com Donna Haraway (2004) ao entender que,

enquanto artefato cultural, a internet também pode ser um agente nas relações sociais. Ou

seja, nas palavras de Bruno Latour, os objetos podem ser actantes envolvidos nas relações

sociais, devendo ser considerados pelos/as pesquisadores/as.

Outro  princípio  importante  da  etnografia  virtual,  segundo  Hine  (2000,  2004),  é  a

103 Texto  original:  En suma,  la  reflexividad  inherente  al  trabajo  de  campo  es  el  proceso  de  interacción,
diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente – sentido común, teoría, modelos
explicativos – y la de los actores o sujetos/objetos de investigación.
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adaptação  do  fazer  etnográfico  às  condições  da  pesquisa  frente  à  internet,  não  apenas

mediante a imersão mas também pelo engajamento contínuo com o objeto de pesquisa, o que

ajuda  na  dimensão  reflexiva  das  análises.  Para  Hine  (2000,  2004),  o  etnógrafo  deve  ter

mobilidade para transitar pelas conexões online (virtuais) e físicas da comunidade.

Também  em  relação  aos  estudos  de  internet,  Kozinets  (2009)  utiliza  o  termo

netnografia, um neologismo para a adaptação do método etnográfico convencional para fim

de auxiliar  nas pesquisas de culturas e comunidades  online nos mais variados espaços da

internet  (chats,  fóruns,  jogos  MMO104,  listas  de  discussão,  etc.).  Considero  que  esta

terminologia, que embora denote bem a relação com um campo empírico online, pode indicar

uma limitação da pesquisa a comunidades que se restringem apenas ao contato nesta mídia,

sem considerar outros aspectos do ciberespaço e encontros presenciais. Sobre a sua origem,

Braga (2008) explica que:

O neologismo “netnografia” (netnography = net + ethnography) foi originalmente
cunhado  por  um  grupo  de  pesquisadores/as  norte-americanos/as,  Bishop,  Star,
Neumann,  Ignacio,  Sandusky  &  Schautz,  em  1995,  para  descrever  um  desafio
metodológico  no  trato  com  esses  materiais:  preservar  os  detalhes  ricos  da
observação e campo etnográfico usando o meio eletrônico para “seguir os atores”. O
estudo em questão  testava  novos equipamentos  para  o desenvolvimento  de  uma
biblioteca digital da Universidade de Illinois, parte de um projeto de maios escala
para  o  desenvolvimento  de  tecnologias  de  base  para  uma  infra-estrutura  de
informação global. O objetivo era ainda entender o uso (tanto factual quanto virtual)
a partir de um número de pontos de vista, e em uma larga escala crescente (BRAGA,
2008, p. 84-85).

Nesse sentido, segundo Kozinets (2009), há pelo menos três diferenças entre as versões

online e tradicional da etnografia: no que se refere à entrada na comunidade e os modos de

participação; a forma de coleta de dados, as habilidades de pesquisa necessárias e o montante

de dados a serem analisados; e as questões éticas envolvidas na pesquisa, principalmente, as

referentes às diferentes interpretações sobre o consentimento informado105.

Diferentemente  dos  termos  etnografia  virtual  e  netnografia,  que  julgo  estarem

relacionados  diretamente  com  a  pesquisa  em  ambientes  online,  para  Murthy  (2008),  a

etnografia digital106 é resultado das possibilidades que as tecnologias digitais têm aberto para a
104 Sigla do inglês, Massively Multiplayer Online game. Servidores de jogos via internet que reúne inúmeros

jogadores em mundos virtuais persistentes.
105 Veremos mais sobre o tema na seção 4.2.3 “Ética em pesquisas na internet”.
106 Outra concepção dada ao termo “etnografia digital”, mas que não explorei neste trabalho, como nos lembra

Fragoso et al. (2011), é referente ao uso das TICs para a criação do produto etnográfico (e não apenas um
texto), como o caso de narrativas audiovisuais colaborativas, que podem envolver o/a pesquisador/a e os/as
participantes e diferentes formas e registros das informações sobre a pesquisa. Nesta concepção, também
está incluído o uso de tecnologias digitais para a divulgação de tais produtos, como nas redes sociais digitais.
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etnografia, criando novas alternativas para as técnicas de pesquisa em meio presencial com a

utilização complementar de sites, blogs e registros digitais em vídeos e multimídias.

Comunidades/grupos  online, quando estudadas/as a fundo, apresentam similaridades e

particularidades em relação às atividades cujos encontros se dão em copresença física. Em

ambas  as  situações,  as  questões  de  engajamento  e  a  identificação  estão  presentes

(KOZINETS, 2009). Como a etnografia em suas versões para interações face a face e online

pode diferir em relação ao tempo-espaço, como indicado por Amaral, Natal e Viana (2008),

propõe-se também a análise da/o comunidade/grupo no offline (AMARAL; NATAL; VIANA,

2008;  BRAGA,  2006;  MURTHY,  2008).  Murthy  (2008)  acrescenta  que  esta  abordagem

multimodal  da  etnografia  pode  fornecer  mais  confiabilidade  aos  dados,  mais  técnicas  de

coleta, além de evidenciar as vozes dos/as participantes.

Sobre este fazer etnográfico híbrido (FRAGOSO  et al., 2011), que mescla ambientes

digitais e online, concordamos com Estalella e Ardèvol (2007), que consideram que o termo

“digital”  é  mais  adequado para  a  etnografia  frente  às  TICs por  ser  semanticamente  mais

neutro, ao contrário do polêmico termo “virtual”107. Considero importante esta diferenciação

da metodologia empregada, de forma a ressaltar o importante papel e possibilidades trazidas

pelas  TICs  em meio  a  uma comunidade  que  transita  entre  espaços  presenciais  e  online,

interage  com  web,  telefones  celulares  e  outros  dispositivos  digitais,  sendo  que  estas

possibilidades entram em jogo nas relações interpessoais e no pertencimento dos membros em

relação ao grupo. Se as TICs necessitam estar explicitadas, também concordo que o método

etnográfico deve estar em evidência. Portanto, concordo apenas parcialmente com Kozinets

(2009, p. 05, tradução nossa)108 quando ele defende que “etnografia é etnografia, adjetivá-la

com digital,  online, de redes, na internet ou  web é inteiramente opcional”. Considero que é

importante indicar as implicações do ambiente digital na pesquisa.

Dessa  forma,  adoto  o  termo  etnografia  digital  ao  longo  desse  texto.  Sendo  assim,

considero  a  etnografia  digital  uma  adequação  do  método  etnográfico  para  contextos  das

107 O uso do termo virtual tem sido criticado e abandonado nos estudos da cibercultura, pois já foi empregado
como um termo oposto do real ou da vida real das pessoas. Ou seja, muitas abordagens sobre o uso das
“novas  tecnologias”  não  consideram  reais  as  experiências  desenvolvidas  nos  ambientes  online.  Tais
experiências eram consideradas como pertencentes a uma dimensão separada da dimensão da vida real das
pessoas. Dessa mesma forma, o termo cibercultura sofreu críticas ao denotar uma divisão da cultura em si.
Por não concordar com esta separação entre a vida real e virtual e para evitar confusões, não utilizarei o
termo virtual quando me referir às comunidades online e nem ao referir ao método etnográfico aplicado ao
ciberespaço. O emprego até este ponto do texto se deveu à necessidade de apresentar conceitos e autores que
ajudam a problematizar o uso das TICs na etnografia.

108 Texto original:  Ethnography is ethnography, prefixing it with digital, online, network, Internet, or web is
entirely optional.
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tecnologias digitais contemporâneas, visando atender às demandas do objeto estudado, bem

como aproveitar as possibilidades abertas por esta ambiência que mescla o online e o offline.

Ou  seja,  considero  o  emprego  das  TICs  no  fazer  etnográfico  como  uma  reconfiguração

metodológica e não uma mera substituição ou mudança de local, tal como o destaca Hine

(2006, p.1, tradução nossa).

A etnografia  virtual  não  é  apresentada  como um novo método para  substituir  o
antigo  -  em  vez  disso,  é  apresentado  como  uma  forma  de  focalizar  tanto  nos
pressupostos  em que  se  baseia  a  etnografia,  quanto  nas  características  especiais
trazidas pelas tecnologias em questão109.

Nesta pesquisa, frequentei e usei espaços e ferramentas de coleta digital associados ao

objeto empírico estudado, o grupo /MNT – Mulheres na Tecnologia, utilizando-me da lista de

discussão, sites e  blogs relacionados ao grupo e seus projetos,  chats,  e-mails e questionário

online, como está detalhado no Quadro 03, apresentado mais adiante na seção sobre coleta de

informações em campo (seção 4.3).

Além dos ambientes  online, também foi realizada imersão etnográfica nos ambientes

não digitais ou de interação face a face onde a comunidade atua, considerando o meu papel

como ativista do SL, além do de pesquisadora. No caso, visitei eventos presenciais (chamarei

de  eventos  presenciais,  aos  de presença física),  onde parte  da  mesma comunidade esteve

presente, tal como o Fórum Internacional de Software Livre (2012 e 2013, Porto Alegre - RS)

e o Encontro Mulheres na Tecnologia (2013 e 2014, Goiânia – GO), mas também participei de

outros  eventos  como  descritos  no  Quadro  04,  apresentado  na  seção  sobre  coleta  de

informações em campo (seção 4.3).

Sendo assim, considerei que o estudo de comunidades que se mobilizam através de

tecnologias  digitais  se  adéqua  à  abordagem  da  etnografia  digital,  pois  esta  enfatiza  a

exploração  da  natureza  de  um  fenômeno  social  particular,  mediante  a  sua  observação,

participação, coleta de dados e interpretação de significados e práticas sociais, utilizando-se

de  diversas  técnicas  como  entrevistas  em  profundidade;  observação  participante  (OP);

observação  não  participante  (ONP);  análise  de  discursos  dos  informantes,  etc.  (BRAGA,

2006,  2008;  GIDDENS,  2005;  GUBER,  2001;  KOZINETZ,  2009;  STALELLA  &

ARDÈVOL,  2007),  técnicas  estas  que  foram  empregadas,  parcialmente  algumas,  nesta

109 Texto original:  Virtual ethnography is not put forward as a new method to replace the old – rather it is
presented as a way of bringing into focus both the assumptions on which ethnography is based, and the
features which are taken to be special about the technologies concerned.
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pesquisa.

A ONP é aquela na qual o/a pesquisador/a tem contato com a comunidade ou grupo

pesquisado, mas não a integra, ou seja, não se torna um membro, é apenas um telespectador

com consciência de seus objetivos de pesquisa. Já na OP, o/a pesquisador/a participa como

um/a dos membros da comunidade ou grupo pesquisado, e para tanto precisa ter a confiança

dos  demais  participantes.  As  dificuldades  dessa  técnica  estão na  possibilidade  do/a

pesquisador/a exercer influência sobre a comunidade ou grupo e, também, ser influenciado

por simpatias e antipatias pessoais,  dentre outros.  Já na entrevista,  o pesquisador/a obtém

dados  e  informações  diretamente  com  o  participante  em  uma  conversa  profissional

(LAKATOS & MARCONI,  2010).  Ou seja,  a  “observação  participante  consiste  em duas

atividades principais: observar sistemática e controladamente tudo o que acontece ao redor do

pesquisador, e participar de uma ou mais atividades da população” (GUBER, 2001, p 57)110.

Dessa forma, a participação é relativa ao papel de membro que o/a pesquisador/a deve

ao grupo ou cultura estudada. Já a observação exige que o/a pesquisador/a se coloque de fora

da situação para ver, escutar e tomar notas. Estas duas atividades de campo resultam em dois

diferentes  tipos  de  informações,  mesmo  que  ambas  as  atividades  não  ocorram de  forma

completa ou neutra: a interna e a externa (GUBER, 2001).

Além da atividade de campo típica do método, uma das suas vantagens é a possibilidade

de  utilizar  diferentes  técnicas  de  coleta,  assim  como  sugere  Braga  (2006),  a  fim  de

complementar e reforçar as informações desejadas. Afinal, a etnografia digital exige o esforço

de captar informações em fonte primária, sem intermediações, de acordo com as perspectiva

da pesquisadora a partir de sua imersão. 

Nos ambientes digitais, segundo Hine (2000), a noção de dados primários e secundários

tem limites turvos. Com relação à captura de dados, como nos lembram Amaral, Natal e Viana

(2008),  existem  três  tipos:  1)  a  diretamente  realizada  nos  ambientes  online a  partir  das

publicações e demais rastros online dos participantes; 2) a realizada através da observação e

análise da pesquisadora; e 3) a diretamente realizada entre pesquisadora e participantes em

entrevistas  por  chat,  telefone,  etc.  Estalella  e  Ardèvol  (2007)  consideram  que  uma  das

especialidades  da  etnografia  é  a  possibilidade  de  uso  de  inscrições  e  objetos  digitais

produzidos pelos próprios usuários, o que é potencializado pelas TICs.

110 Texto original: La observación participante consiste en dos actividades principales: observar sistemática y
controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y participar en una o varias actividades de
la población.
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Dessa forma, concluo que os dados e informações coletadas neste método podem estar

sob a  forma de  mensagens  eletrônicas  em listas  de  discussão,  conversas  em  chat textual

(Facebook e Skype), posts em grupos do Facebook, gravação de videoconferências (Hangout

da suíte Google), artigos de  blogs, fotografias de álbuns digitais (Facebook ou Flickr), etc.

Tais dados podem ser arquivados pela pesquisadora através de arquivos em PDF, download de

imagens e screenshots (captura de tela), arquivos de áudio e vídeo, arquivamento via etiquetas

como as estrelas e  tags do Gmail (para o caso de  e-mails) ou do Delicious (para o caso de

sites e páginas web), dentre outras possibilidades que ajudam a compor o “diário de campo”

da/o etnógrafa/o.

A vivência na comunidade  software livre - através de redes sociais da internet, assim

como fóruns, blogs, chats, etc. - forma um cenário ideal para esta abordagem etnográfica, pois

além de fornecer o ambiente para as práticas sociais  de seus membros e possibilidade de

convivência em comunidade, também possibilita ao/à pesquisador/a ter acesso à ferramenta,

aos membros e aos recursos, deixando muitos subsídios para as suas análises e interpretações.

Sendo assim, considero que a etnografia digital é importante para o entendimento do cenário

de mudanças que ocorrem nas comunidades e culturas digitais, pois apresenta perspectivas

enriquecidas decorrentes da imersão e do engajamento.

Ainda  em  relação  à  metodologia  empregada,  apresentarei,  a  seguir,  as  etapas  da

pesquisa etnográfica,  antecipando assim o processo realizado (subseção 4.2.1),  bem como

farei  algumas considerações sobre o papel  da pesquisadora (subseção 4.2.2)  e  a ética em

pesquisas na internet (subseção 4.2.3).

4.2.1 Etapas da pesquisa etnográfica

Para a etnografia digital empregada nas comunidades  online, Kozinets (2009) explica

que  as  etapas  da  pesquisa  são:  a)  entrèe cultural  -  determinação  dos  tópicos,  questões,

comunidades  e  participantes  da  pesquisa;  b)  coleta  de  dados  e  informações  -  materiais

produzidos  pelos  membros  do  grupo  pesquisado,  da  observação  do/a  pesquisador/a,

entrevistas; questionários; blogs, SRS, etc.; c) análise dos dados e informações; d) feedback;

e) validação ou checagem dos dados; e f) produção do texto etnográfico.

Baseada nestas etapas da pesquisa etnográfica apresento e comento, a seguir, as etapas

da  pesquisa  realizada  sobre  o  grupo  de  mulheres  /MNT  –  Mulheres  na  Tecnologia,
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participante da comunidade software livre do Brasil:

 Entrèe cultural: considero que esta etapa foi realizada ao longo do planejamento do

projeto de pesquisa, assim como durante o processo de orientação e qualificação do mesmo,

além das leituras e pesquisas realizadas para a caracterização do objeto de pesquisa. Como

fruto disto, a apresentação do fenômeno e do objeto de pesquisa estão na introdução desta tese

e na seção  4.1 MULHERES NA COMUNIDADE  SOFTWARE LIVRE DO BRASIL.  No

capítulo  6,  descreverei  o  meu  primeiro  contato  com o  grupo,  que  se  deu  via  meios  de

comunicação digitais e eventos presenciais frequentados por mim e por ele. Outro resultado

dessa  entrada  em  campo  foi  o  mapeamento  de  grupos  e  outras  iniciativas  em gênero  e

software livre, que apresentarei no capítulo 5, relativo aos primeiros resultados da pesquisa. 

 Análise dos dados e informações: desenvolvi as análises finais a partir de fevereiro

de 2014. As análises foram conduzidas de acordo com temas em gênero e TIC relacionados

aos  objetivos  específicos  desta  pesquisa.  Além  de  indicar  tais  temas,  também  proponho

indicadores de empoderamento de mulheres na comunidade SL, que serão apresentados ao

final  deste  capítulo,  na  seção  4.4  CONDUÇÃO  DAS  ANÁLISES  E  PRODUÇÃO  DO

TEXTO ETNOGRÁFICO. Para facilitar o processamento dos materiais coletados, desenvolvi

as análises dos dados e informações do capítulo 6 tendo como ponto de partida a lista de

discussão do /MNT, complementando com os eventos visitados. Já capítulo 7 é baseado em

entrevistas  e  observação  dos  eventos  pesquisados.  Em ambos  os  casos,  complementei  as

informações  com dados  relativos  aos  demais  locais  de  coleta,  como será  apresentado  no

próximo capítulo desta tese;

 Feedback: além dos textos, artigos e palestras que escrevi e ministrei ao longo do

doutoramento,  que  advogam  sobre  o  uso  que  fiz  das  informações  a  mim  cedidas  pelos

entrevistados, divulgarei esta tese nos canais de comunicação do grupo pesquisado e do grupo

de pesquisa em que atuo, o GIG@ – Grupo de pesquisa em Gênero, Tecnologias Digitais e

Cultura111;

 Produção do texto etnográfico: me inspirei na escrita etnográfica, da reflexividade e

de threads ou temas para conduzir o texto de acordo com o observado em campo.

 Validação ou checagem dos dados: para garantir a precisão dos dados e informações

coletadas, busquei checar informações em diferentes fontes e para possibilitar uma possível

realização  de  procedimentos  de  validação,  disponibilizei  informações  em  links e  textos

111 Disponível em: <http://gigaufba.net>. 
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explicativos em nota de rodapé,  anexos e apêndices, referências bibliográficas, bem como

detalhei os modos e locais de coleta de dados e informações; 

 Coleta de dados e informações: as coletas foram realizas de julho de 2012 até março

de 2014. Os locais e técnicas de coletas em ambientes digitais e eventos presenciais serão

apresentados  na  seção  4.3  COLETA  DE  INFORMAÇÕES  EM  CAMPO e  foram

esquematizados no Quadro 03; 

A seguir apresento algumas considerações relativas à etnografia digital, que perpassam

todas as suas etapas de realização: o meu lugar de fala enquanto pesquisadora e a ética em

pesquisa na internet.

4.2.2 O lugar de fala da pesquisadora

O/a etnógrafo/a tem um papel central na geração de conhecimento sobre o grupo ou

cultura pesquisada de forma que pode ser visto/a como um instrumento para tal processo.

Afinal,  “como  principal  instrumento  de  pesquisa  e  termo  implícito  de  comparação

intercultural,  o etnógrafo, além de uma entidade acadêmica, é um membro da sociedade e

portador de um senso comum” (GUBER, 2001, p.39, tradução nossa)112.

Na etnografia, a presença do/a pesquisador/a normalmente está explicitada, por se tratar

de atividades em campo e de interações fase a fase (BRAGA, 2006; VALLADARES, 2007).

Contudo,  nos ambientes digitais,  é  possível  observar  de forma não participante,  ser  um/a

pesquisador/a quase invisível. Mas tal  invisibilidade pode estar pressuposta pelos sistemas

tecnológicos que criam este ambiente de modo que seria um tipo específico de participação,

afinal o/a pesquisador/a pode apenas não estar disponível a outros participantes, porém pode

ter sua presença deduzida ou inferida por recursos técnicos (BRAGA, 2006) como o número

de pessoas online no ambiente, existência de página de perfil de usuário, entre outras formas

de identificação.

Nesta  abordagem,  se  exige  que  o/a  pesquisador/a  faça  um  exercício  constante  de

observação e análise, apurando a sua visão, escuta e, posteriormente, sua escrita, de forma a

levar em consideração a complexidade do objeto e as várias formas de encará-lo no jogo entre

112 Texto  original:  Como  principal  instrumento  de  investigación  y  término  implícito  de  comparación
intercultural, el etnógrafo es, además de un ente académico, miembro de una sociedad y portador de cierto
sentido común. 
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o estranhamento  e  a  familiarização  (ROCHA, 2006).  Sobre  este  exercício  constante  do/a

pesquisador/a, percebo como os recursos das comunidades  online e da captura de dados e

informações audiovisuais da etnografia digital ajudam neste processo, pois nos colocam em

contato on demand com o campo, mesmo que limitando os possíveis usos dos sentidos, visto

que não há a interação facial e presencial.

Desde o início dessa pesquisa,  em 2011,  quando iniciei  o  meu curso de doutorado,

venho tomando notas para melhor entendimento e engajamento com a comunidade SL e com

os grupos de mulheres e demais iniciativas de gênero. Desde então, percebo que já passo a ser

reconhecida e citada por membros do grupo pesquisado, enquanto membro e pesquisadora.

Podemos notar  isso quando em um dos tópicos da lista de discussão do /MNT intitulado

“Mestrado,  Doutorado,  Bolsa...”,  a  participante  pede  a  opinião  das  colegas  sobre  a  vida

acadêmica e a relação com a vida no mercado de trabalho em TIC. Após algumas respostas de

participantes, a proponente do tema solicita minha opinião (ela menciona a França como o

destino do meu doutorado, mas na verdade, se tratou de um doutorado sanduíche na Espanha).

[…] Vou pensar bem, gosto bastante do meio acadêmico, e a experiência fora deve
ser  muito  rica  em  networking  e  conhecimento.  Confesso  que  fiquei  um  pouco
"assustada" com o termo "bolsa sobrevivência" rs...

Nossa  amiga  da  Bahia  não  foi  fazer  doutorado  na  França?  Ou  estou
enganada? Queria saber opinião dela também ;) […] (Kessia, 2014).

Se por um lado, como membro ativo, já possuo imersão e engajamento na comunidade

software livre desde 2003, por outro lado, a imersão em grupos de mulheres e nos estudos

sobre gênero nessa comunidade foi algo novo que venho experimentando a partir do início

desta  pesquisa,  em 2011.  Dessa  forma,  posiciono-me não como uma participante  newbie

(KOZINETS,  2009),  pois,  embora  fosse  nova  no  grupo,  já  conhecia  alguns  dos  seus

indivíduos e o contexto no qual se encontram. Também não sou uma  lurker (KOZINETS,

2009),  que  é  aquela  que  participa  ou  estuda  uma comunidade  apenas  como observadora

invisível.  Considero  que,  inicialmente,  estive  mais  próxima  de  ser  uma  networker

(KOZINETS, 2009), que é aquela que participa mais de uma comunidade mais abrangente, a

do SL, que neste caso tem interesses comuns com o grupo pesquisado, com a intenção e

possibilidade de interagir e trocar ideias e experiências com a/os membros deste conjunto de

pessoas  interessadas  no  debate  de  gênero.  Considero  também  que  meu  aspecto  insider

(KOZINETS, 2009), relativo à maior grau de interações sociais e criação de laços com os

demais membros, aumentou ao longo da pesquisa.
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Sobre as  implicações deste  tipo de relação com o grupo pesquisado,  Fragoso  et  al.

(2011)  destacam  as  desvantagens  do  conhecimento  e  da  participação  prévios  e  das

interferência  na  narrativa  etnográfica.  Por  outro  lado,  as  autoras  também apontam como

vantagem o elemento subjetivo nas análises e na narrativa, bem como as facilidades para o

acesso e coleta de dados. 

No  que  tange  à  etnografia  feminista,  o  “dilema  feminista”  chamou  atenção  para  a

ambivalência  do  fazer  etnográfico  frente  a  uma posição  política  feminista.  Avishai  et  al.

(2013) recapitulam sobre o dilema, argumentando sobre as tensões da perspectiva feminista

(política) e do compromisso intelectual acadêmico:

[…] argumentamos que o feminismo pode funcionar cegamente quando os nossos
compromissos  políticos  feministas  para  a  mudança  social  progressista,
particularmente  a  erradicação  da  desigualdade  de  gênero,  restringindo  a  nossa
capacidade de analisar os dados de forma adequada e precisa. Para lidar com essa
tensão,  defendemos  a  reflexividade  institucional,  uma  prática  reflexiva
supraindividual  focada  em  interrogar  os  compromissos  políticos  e  intelectuais
aprendidos através da formação etnográfica feminista que informam nosso trabalho
de campo e análise (AVISHAI, 2013, p. 1, tradução nossa)113.

Sobre  esta  ambivalência  feminista,  sobre  a  qual  se  direciona  o  dilema  apresentado

acima,  Fields  (2013)  explica  que  os  pesquisadores  constantemente  atuam,  ora  assumindo

ideias, significados e vocabulários do feminismo, ora criticando e mesmo rejeitando-os. 

Para etnógrafas feministas, as lições vêm em manter crítico de nosso desejo por um
feminismo que nunca se sente como um fardo a ombro e que parece sempre estar
avançando numa visão política e social compartilhadas. A compreensão vem como
etnógrafas  feministas  confrontam nossas  decepções  e cumplicidades  e  trabalham
dentro e contra o estado de observância ambivalente (FIELDS, 2013, p. 8, tradução
nossa)114.

Além da reflexividade individual, através da qual pesquisadoras/es devem interrogar-se

sobre como sua subjetividade e posição de fala estão implicadas nas análises, Avishai  et al.

(2013) propõem a reflexividade institucional, que, segundo Naples (2013), deve se estender a

113 Texto original: we argued that feminism can operate as a blinder when our feminist political commitments to
progressive  social  change—particularly  the  eradication  of  gender  inequality—constrain  our  ability  to
analyze  our  data  adequately  and  accurately.  To  address  this  tension,  we  advocated  for  institutional
reflexivity,  a  supraindividual  reflexive  practice  focused  on  interrogating  the  political  and  intellectual
commitments learned through feminist ethnographic training that inform our fieldwork and analysis.

114 Texto  original:  For  feminist  ethnographers,  the  lessons  come in  remaining  critical  of  our desire  for  a
feminism that never feels like a burden to shoulder and that seems always to be advancing a shared political
and  social  vision.  Understanding  comes  as  feminist  ethnographers  confront  our  disappointments  and
complicities and work within and against a state of ambivalent observance.
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todos os campos do conhecimento. Sendo assim, é importante a critica sobre o papel de uma

possível  institucionalização  do  feminismo,  afinal  os  feminismos  não  estão  livres  de

conformações  sociais  e  acadêmicas  que  os  mesmos  criticam  (AVISHAI  et  al.,  2013;

NAPLES,  2013).  Avishai  et  al. (2013)  chamaram  este  processo  de  hegemonia  do

conhecimento de “gatekeeping feminista”, mesmo reconhecendo as críticas que as alertaram

que este não é  um problema único da teoria feminista  (AVISHAI  et al.,  2013; NAPLES,

2013). Para Avishai et al. (2013), não se trata apenas das possíveis tensões entre pesquisador/a

e participantes, as autoras então preocupadas com as relações de poder internas ao feminismo

que operam para a formação de práticas dominantes. 

Desta  forma,  a  reflexividade  institucional  se  refere  a  questionar  os  processos  de

formação de uma identidade (etnográfica e feminista) compartilhados coletivamente:

O  problema,  portanto,  é  inerente  tanto  o  nosso  desejo  de  sermos  reconhecidas
legitimamente como feministas  pelos  nossos pares  e  mentores  e  na dinâmica  de
trabalho de qualquer campo que confere reconhecimento e legitimidade. Engajar-se
em reflexividade institucional envolve investigar os mecanismos institucionais que
estão  implicados  em que  desejo  para  sinalizar  feminista  pertencimento  e  status
dentro  do  grupo.  Em nossas  mentes,  a  recusa  de  se  envolver  em  reflexividade
institucional  é  mais  arriscado  do  que  fazê-lo.  Se  não  formos  conscientes  e
criticamente  reflexivas  sobre  os  nossos  compromissos  políticos,  bem  como  as
instituições  nas  quais  fomos  capacitadas  e  atuamos,  corremos  risco  a  nossa
oportunidade  de  utilizar  plenamente  o  potencial  do  feminismo  para  erradicar  a
desigualdade de gênero (AVISHAI, 2013, p.17, tradução nossa)115. 

Por outro lado, como nos lembra Guber (2001, p. 112, tradução nossa), “o pesquisador

sempre tem um sexo e quando vai ao campo é incorporado, inexoravelmente, às categorias

locais de gênero”116. Sendo assim, considero que o fato de identificar-me como mulher assim

como as participantes do grupo pesquisado e também ter formação em TI, certamente, foi

crucial para a minha participação. Inclusive, ingressei nos espaços digitais do grupo e passei a

fazer parte após convite, como já mencionei na seção 4.1.1. O próprio papel de pesquisadora

em gênero e TI me habilitou à participação, concedendo-me, inclusive, a possibilidade de

falar enquanto representante do grupo em um evento  online, o que não se concretizou por

115 Texto original: The dilemma thus inheres in both our desire to be recognized as legitimately feminist by our
peers  and  mentors  and in  the  dynamics  at  work  in  any  field  that  confers  recognition  and  legitimacy.
Engaging in institutional reflexivity involves investigating the institutional mechanisms that are implicated
in  that  desire  to  signal  feminist  belonging  and  in-group  status.  In  our  minds,  refusal  to  engage  in
institutional reflexivity is riskier than doing so. If  we are not mindful  and critically reflexive about our
political commitments as well as the institutions within which we are trained and operate,  we risk our
opportunity to fully utilize feminism’s potential for eradicating gender inequality

116 Texto  original:  El  investigador  siempre  tiene  un  sexo  y  cuando  va  al  campo  es  incorporado,
inexorablemente, a las categorías locales de género. 
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incompatibilidade de agendas.

Além da ambientação com a temática, o contato com tecnologias digitais e ambientes

online ao longo de minha formação me atribuíram as competências técnicas necessárias para o

desenvolvimento da pesquisa.  Contudo, estou ciente  da necessidade do estranhamento,  de

olhar o familiar com novas perspectivas e de tornar o estranho, familiar e o familiar, estranho. 

Para tanto, são necessários o distanciamento e a independência (GROPP, 2012) do que

já foi apreendido pelo convívio com a comunidade, ao passo que me utilizo dessa vivência

para melhor entender suas práticas e criar interpretações sob a luz do meu marco teórico.

Sobre a relação de proximidade entre o etnógrafo e os demais integrantes da comunidade

pesquisada  e  as  interferências  na  tomada  de  decisão  e  posicionamento  por  parte  da

pesquisadora, Linhares (2010, p. 8) diz que “[c]abe ao pesquisador enfrentar tais dificuldades

com seriedade, tendo plena noção do lugar de onde observa e esforçando-se para desconstruir

aqueles discursos que, para ele, já soam tão familiares”.

Nesse  sentido,  notei  outro  fator  importante  sobre  a  relação  entre  pesquisador

participante  e  demais  integrantes  da comunidade.  Ao transcrever  algumas  das  entrevistas,

percebi  que  a  minha  proximidade  com  as  participantes  entrevistadas,  por  um  lado,  me

facilitava o acesso às suas opiniões, por outro lado, receei se a abertura, típica das conversas

entre amigas, não estaria fazendo-as falarem mais do que gostariam de ver publicado. Ao

final, o resultado é animador, pois denota que consegui “fazer contato” e isso vem enriquecer

o  trabalho.  Contudo,  penso  que  para  tais  opiniões  mais  intimistas,  apesar  de  eu  ter  o

consentimento informado, o uso do anonimato seria mais adequado, buscando assim preservar

essas pessoas que concederam-me materiais e informações de forma generosa.

Outro tipo de relação que emergiu da vivência nos espaços do grupo foi com outras

pesquisadoras. Além da troca de bibliografia, experiência acadêmica e opiniões sobre o tema

mulheres  e  TI,  por  vezes  pude  acompanhar  as  atividades  que  as  demais  pesquisadoras

realizaram  junto  ao  grupo.  Por  exemplo,  no  dia  02  out.  2012,  uma  pesquisadora,  que

anteriormente se apresentou na lista de discussão do /MNT, enviou uma mensagem intitulada

“Humor ou preconceito?”,  na qual  pergunta a opinião das participantes em relação a três

imagens: 1 – mulheres em um laboratório de informática utilizando-se de CDs como espelhos;

2 – mulher cercada de computadores, periféricos e cabos com expressão de dúvida sobre o

que fazer com os cabos que a mesma segura; 3 – imagem de um ferro e uma mesa de passar

roupa com as legendas “mouse” e “mousepad”, respectivamente, e com a frase “As mulheres
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também são capazes de usar computadores...”. Esse material serviu tanto para conhecer as

técnicas de pesquisa empregadas pelas colegas, quanto para refletir sobre o tema similar ao da

minha pesquisa.

Um  importante  passo  neste  trabalho  foi  não  apenas  apropriar-me  de  conceitos  e

abordagens dos/as autores/as mas entender que minhas inquietações, questões e percepções

são partes fundamentais do processo e têm o que acrescentar sobre o fenômeno estudado.

Percebi  também que preciso  conciliar  as  minhas  expectativas  sobre  as  impressões  que  a

comunidade SL poderá ter em relação ao meu trabalho com as exigências da academia, pois

estou inserida em ambas.

Para a etnografia realizada nesta pesquisa, também precisei levar em consideração as

questões da ética na pesquisa científica, principalmente a ética em pesquisas na internet, como

discuto a seguir.

4.2.3 Ética em pesquisas na internet

Assim como indicado por Kozinets (2009) em relação às diferenças da etnografia na

internet e da convencional em meio presencial e físico, algumas questões éticas devem ser

pensadas ao tratarmos de etnografia digital.

No guia de ética da Association of Internet Researchers, Markham e Buchanan (2012)

nos  indicam  que,  normalmente,  as  diretrizes  de  ética  se  baseiam  na  maximização  dos

benefícios  da  pesquisa  e  minimização  dos  prejuízos,  nos  direitos  humanos  à  dignidade,

segurança, expressão de autonomia e proteção aos/às participantes, além de respeito à pessoa,

justiça e beneficência. Contudo, o guia considera que os princípios-chave da ética na pesquisa

na internet  são: 1 – a responsabilidade de proteger  a  comunidade varia  de acordo com a

vulnerabilidade da mesma; 2 – os possíveis prejuízos à comunidade devem levar em conta o

contexto da mesma; 3 – não esquecer que existem pessoas envolvidas com as informações; 4

– deve haver um equilíbrio entre os interesses e benefícios da pesquisadora, dos participantes

e  da  comunidade,  de  forma  que  o  da  pesquisa  não  deve  prevalecer  sobre  os  sujeitos

envolvidos; 5 – as questões éticas devem ser pensadas em toda a pesquisa (planejamento,

condução da pesquisa, publicação e divulgação); e, por fim, 6 – as decisões éticas podem ser

feitas  mediante  a  opinião  dos  pares  dos/as  pesquisadores/as,  de  pessoas  envolvidas  no

ambiente de pesquisa, de guias e de outras fontes.
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Sobre  a  pesquisa  online, Buchanan (2011)  nos  apresenta  algumas  questões  éticas  a

serem consideradas:

[…] devemos considerar a ética das escolhas metodológicas, bem como a ética das
questões de pesquisa e/ou problemas na determinação de como podemos avaliar e
responder às inúmeras questões éticas na pesquisa online. Estas questões são muitas
e vão desde questões em torno da privacidade, do consentimento, da representação,
da  atribuição,  da  autoria,  do  plágio,  das  redefinições  de  pessoal  e  público,  das
questões  legais,  incluindo  direitos  autorais,  calúnia,  difamação  e  danos
(BUCHANAN, 2011, p. 93, tradução nossa)117.

Ainda  segundo  Buchanan  (2011),  as  decisões  éticas  podem ser  feitas  de  diferentes

formas  a  depender  do  direcionamento  que  as  análises  dos  dados  tomarão,  de  questões

culturais, além de regulamentações éticas. A autora também acredita que necessitamos de uma

“ética  2.0”,  que  se  transforme  tão  rápido  seja  necessário  para  acompanhar  as  mudanças

ocorridas com as TICs, contando com maior participação do/a pesquisador/a, participantes e

agentes de ética.

Já  Estalella  e  Ardèvol  (2007) chamam atenção a  que a  ética  em ambientes  digitais

também deve levar em conta a consciência pretendida dos participantes em relação à questão

do público e do privado, além dos termos de uso das ferramentas utilizadas. O consentimento

informado  para  utilização  dos  dados  coletados  e  a  confiança  entre  pesquisadora  e

participantes podem ser construídos ao longo das interações e do fazer etnográfico. Nesse

sentido, os autores destacam as seguintes considerações:

Em primeiro lugar, a percepção do público e do privado pode variar, dependendo da
posição do sujeito observador (externa ou interna ao coletivo) e, portanto, não se
pode julgar "de fora", sem ter em conta a percepção dos atores. Em segundo lugar, o
tipo de tecnologia ou arquitetura tecnológica, não determina o caráter de um espaço
de interação como privado ou público, mais uma vez depende da percepção que os
usuários  têm sobre  o que  eles  estão  fazendo,  é  o  resultado  da  negociação  e  do
sentido que atribuem a essas interações de cada grupo. Em terceiro lugar, e como
corolário,  o  público  e  o  privado  não  são  categorias  absolutas  que  podemos
determinar  "a  priori"  em  relação  às  interações  na  internet,  são  contextuais  e
dependem de  cada  negociação  que  cada  coletivo  leve  em conta  (ESTALELLA,
ARDÈVOL, 2007, p. 10, tradução nossa)118.

117 Texto original:  Thus, we must consider the ethics of the methodological choices as well as the ethics of
research questions and/or problems in determining how we evaluate and respond to the myriad ethical
issues  in  online  research.  These  issues  abound,  ranging  from  questions  around  privacy,  consent,
representation, attribution, authorship,  plagiarism,  redefinitions of  personal  and public,  to  legal issues,
including copyright, libel, defamation, and harms.

118 Texto original: En primer lugar, la percepción de lo público y lo privado puede variar según la posición del
sujeto observador (externa o interna al colectivo) y por tanto, no podemos juzgar "desde fuera" sin tener en
cuenta la percepción de los actores. En segundo lugar, el tipo de tecnología o la arquitectura tecnológica, no
determina el carácter privado o público de un espacio de interacción, depende una vez más de la percepción
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Dessa forma,  as falas  que considero públicas,  como palestras  e  debates  em eventos

abertos, aparecerão com sua autoria (incluindo sobrenome) ao longo das análises. 

As entrevistas concedidas a mim também foram expostas de forma anonima quando se

referiam à opiniões mais pessoas das participantes, mesmo com o consentimento prévio.

Também considerei que as postagens da lista de discussão por e-mail compartilhado de

forma privada deviam ser expostas mediante o anonimato. Ainda neste sentido, utilizarei das

publicações  de  forma  parcial,  apontando  o  necessário  para  o  entendimento  do  tema  em

questão.

Umas das questões éticas, das muitas que tive que enfrentar, se refere a ser participante

do grupo e pesquisadora simultaneamente. Ao mesmo tempo em que tenho como interesse

colaborar e não constranger com as minhas análises, também tento manter a imparcialidade

necessária para a construção do conhecimento. Esta é uma das questões recorrentes no que se

trata de etnografias. Também considero que a comunicação digital que me liga aos demais

membros do grupo facilita a minha interação e possibilidade de construção de vínculos, que

se, ora me traz satisfação pessoal e os benefícios do contato social, também me trouxe essa

expectativa de trazer colaborações positivas não apenas para a comunidade acadêmica e a do

software livre como também para o próprio grupo pesquisado.

Por outro lado, também evitei o comprometimento e a maior exposição em termos de

participação nos grupos pesquisados para evitar  que minha imagem fosse mais atrelada a

algum  dos  grupos.  Por  exemplo,  não  aceitei  o  convite  para  publicar  no  meu  perfil  de

Facebook  que  eu  “havia  trabalhado”  no  grupo  GarotasCPBr,  um  dos  que  frequentam  a

comunidade software livre. Preferi presentear minhas amigas com os souvenirs que comprei

nos eventos para ajudar na arrecadação de fundos para os grupos e, também não distribui

meus contatos utilizando-me dos cartões do GarotasCPBr. Contudo, sou reconhecida como

integrante de ambos os grupos (GarotasCPBr e /MNT), mesmo que ao final do planejamento

desta pesquisa, eu tenha optado por analisar apenas um deles.

A seguir, na terceira seção deste capítulo, apresentarei os locais digitais e presenciais

nos quais realizei a pesquisa de campo, além de indicar o corpus da pesquisa relativo a cada

um destes  locais.  Posteriormente,  apresentarei  os  instrumentos  aplicados para  a  coleta  de

dados e informações.

que tienen los usuarios sobre lo que están haciendo, es resultado de la negociación y del sentido que le
atribuyen a esas interacciones cada colectivo. En tercer lugar, y como corolario, lo público y lo privado no
son categorías absolutas que podamos determinar "a priori" en relación a las interacciones de internet, son
contextuales y dependen de la negociación que cada colectivo lleve a cabo.
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4.3 PESQUISA DE CAMPO: ENTRE O DIGITAL E O PRESENCIAL

O convívio intenso através de diferentes canais de comunicação digital  faz parte da

cultura da comunidade do SL, assim como acontece com outros projetos e grupos no Brasil.

Nosso país também se destaca em eventos presenciais que, dentre suas mais diversas funções,

servem para  reunir  esta  comunidade  presencialmente119.  Dessa  forma,  além de  ambientes

digitais  (sites,  grupos  de  discussão  e  de  Facebook,  etc.),  também  acompanhei  o  grupo

pesquisado em eventos presenciais de TI com foco no SL. 

O trabalho  de  campo desta  pesquisa  foi  realizado em ambientes  digitais,  acessados

através  da  internet,  e  presenciais,  visitados  pessoal  e  fisicamente,  que  serão  mais  bem

detalhados nas subseções 4.3.1 e 4.3.2, respectivamente. 

As principais técnicas de pesquisas que empreguei nesta pesquisa foram a observação

não participante – ONP; a observação participante – OP; e a entrevista. Na subseção  4.3.3

Instrumentos para a coleta de informações, apresentarei alguns comentários metodológicos

sobre as entrevistas realizadas.

A relação entre as diferentes naturezas dos campos, o tipo de observação e as formas e

instrumentos de coleta utilizados nessa pesquisa podem ser vistos, a seguir, no  Quadro 03,

destacando o que consideramos como a amostragem feita nos campos presencial e digital.

CAMPO PRESENCIAL CAMPO DIGITAL

OBSERVAÇÃO 
PARTICIPANTE

Locais de coleta de dados e informações

13º Fórum Internacional de Software 
Livre;
14º Fórum Internacional de Software 
Livre;
I Encontro Nacional de Mulheres na 
Tecnologia;
II Encontro Nacional de Mulheres na 
Tecnologia;

Lista de discussão do /MNT;
Contato via mídias digitais (chat, etc.) com 
as participantes do grupo /MNT e dos 
eventos.

119 A sociabilidade e o compartilhamento de conhecimentos dessa comunidade são refletidos nos conteúdos de
alguns dos seus principais portais de notícia e a chamada para submissão de trabalhos e participação em
eventos são constantes.

Ziller (2009) analisou três  blogs que tratavam de  software livre para identificar o conteúdo de suas
postagens. Segundo o  ranking BlogBlogs, um site de notícias construído colaborativamente, o portal BR-
Linux apareceu como o mais acessado por ocasião da pesquisa. Do total de 1.753 publicações em 2008, as
categorias mais utilizadas foram “Programas” com 835 publicações e “Eventos” com 385. 

Ao acessar o Portal Softwarelivre.org também podemos ver que uma lista dos principais eventos da
comunidade está disponível na página “Eventos” no menu principal do portal. Há também um bloco com
este conteúdo em destaque na página inicial e, ainda, um bloco de destaque para os conteúdos relativos ao
Fórum Internacional de Software Livre – FISL.
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Instrumentos e meios de coleta de dados e informações

 Entrevistas;
 Anotações sobre o grupo e os 

eventos e seus debates;
 Gravação de imagens e áudios dos 

eventos;
 Participação e mediação de debates;
 Questionário online.

 Entrevistas;
 Arquivamento de conversas e postagens;
 Anotações sobre o grupo e seus debates;
 Questionário online.

OBSERVAÇÃO NÃO
PARTICIPANTE 

Locais de coleta de dados e informações

VI Congresso Internacional Software 
Livre e Governo Eletrônico – 
CONSEGI 2013;

Sites dos eventos; textos e materiais em sites
de terceiros sobre o evento/tema;
Site e outras mídias digitais do /MNT.

Instrumentos e meios de coleta de dados e informações

 Anotações sobre o grupo e suas 
atividades no congresso;

 Questionário online.
 Gravação de imagens e áudios do 

evento.

 Anotações sobre o grupo e seus debates;
 Arquivamento de postagens.

Quadro 03: Relação entre tipo de observação, ambientes presenciais e digitais e as respectivas técnicas de
coleta de dados e informações.
Fonte: produção nossa.

Considero válido frisar que a não participação em ambiente online é mais complicada

de  ocorrer  em  se  tratando  de  espaços  nos  quais  sou  atuante,  quer  como  ativista  ou

“conhecida” na comunidade.  Dessa forma, interagindo com maior ou menor intensidade e

frequência, a rigor, o tipo de observação foi variada. Mas, grosso modo, posso considerar que,

nos  ambientes  digitais  citados,  realizei  observação  participante.  Classifiquei  como  não

participante a observação e coleta realizada no VI Congresso Internacional Software Livre e

Governo Eletrônico – CONSEGI 2013, por não realizar entrevistas e não participar das mesas

redondas e debates, sendo assim apenas uma participante ouvinte neste evento.

4.3.1 Locais de coleta e corpus digitais

Os locais  de coleta  em ambientes  digitais  são relativos  ao site  e  outros  espaços da

internet (grupo no Facebook, etc.) relacionados; i) ao grupo pesquisado; e ii) aos eventos que

constituem o campo presencial,  como veremos na subseção 4.3.2.  Já  apresentei  o site  do

grupo na caracterização do objeto de pesquisa na subseção 4.1. Contudo, o principal local de

coleta digital foi a lista de discussão por e-mails do /MNT, como apresentarei a seguir.

4.3.1.1 Lista de discussão do grupo /MNT - Mulheres na Tecnologia
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Mesmo com a existência de um grupo no Facebook e de perfis do /MNT em outros sites

de  redes  sociais,  observei  que  a  lista  de  discussão  por  e-mail120 <mulheres-na-

tecnologia@googlegroups.com> é a mídia mais utilizada pelo grupo e é onde mais discussões

são  travadas  e,  ainda,  onde  ocorrem a  organização  e  mobilização  do  grupo.  Os  debates

parecem ser iniciados na lista, em sua maioria, mas às vezes, algum conteúdo já existente no

Facebook,  por  exemplo,  é  compartilhado  na  lista.  Por  isso,  esta  seção  se  baseará  nesse

ambiente. Também é importante citar que esta não é a única lista de discussão associada a este

grupo,  que  também conta  com uma  lista  destinada  apenas  ao  conselho  gestor  e  à  qual,

obviamente, não tenho acesso. Porventura, também são criadas outras listas para organizações

mais específicas e de ordem prática como eventos121 e outros projetos.

No  webmail do Gmail122 - plataforma na qual recebo as mensagens do meu endereço

eletrônico  com o qual  assino  a  lista  de  discussão  do /MNT -  existe  a  funcionalidade  de

agregação  de  e-mails com  o  mesmo  título  (assunto),  o  que  a  plataforma  denomina  de

“tópico”, mas que também pode ser chamado de thread, conversa ou tema.

Para o período de 29 de setembro de 2011 – início  de minha inscrição na lista  de

discussão do grupo /MNT – até o dia 20 de março de 2014 – dia de encerramento da coleta e

estimativa do montante de threads observadas –, o Groups do /MNT123 apresenta 516 tópicos,

dentre o total de 1.034 tópicos armazenados desde a sua criação. 

Contudo,  possuo 433 tópicos  armazenados em minha conta  pessoal  de  e-mail neste

período,  corpus que usei para análise. Nos primeiros meses de participação, deletei alguns

relatórios  de  acesso  ao  site  do  grupo,  divulgação  de  vagas  e  outros  que  não  considerei

interessantes e, eventualmente, posso ter apagado alguns e-mails por engano. Contudo, pude

revisar através da página web do Groups. Para isto utilizei a ferramenta de busca do webmail

Gmail para que esta retornasse todas as ocorrências nas quais o campo “para:” continha o

valor <mulheres-na-tecnologia@googlegroups.com>. 

Como cada uma dessas conversas pode conter vários  e-mails,  nenhum dos números

citados representa o total de mensagens trocadas pelas integrantes do grupo.

Sendo assim, venho acompanhando esta lista de discussão, recebendo as mensagens ao

passo  que  estas  são  enviadas  por  suas  integrantes.  Ao  ler  algum  e-mail que  considerei

interessante para o entendimento das práticas do grupo e as minhas questões de pesquisa,

120 Denominada também por “grupo de discussão” ou apenas “grupo”, como na plataforma Groups do Google.
121 Veremos alguns desses eventos nas subseções 4.3.2.2 e 4.3.2.3.
122 Disponível em: <http://gmail.com/>. 
123 Disponível em: <https://groups.google.com/forum/?hl=pt-BR#!forum/mulheres-na-tecnologia>.

115

mailto:mulheres-na-tecnologia@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/?hl=pt-BR#!forum/mulheres-na-tecnologia
http://gmail.com/
mailto:mulheres-na-tecnologia@googlegroups.com
mailto:mulheres-na-tecnologia@googlegroups.com


utilizei da funcionalidade do Gmail de adição de “estrelas”124 aos tópicos importantes. Então,

no período de análise, revisei os tópicos e destaquei novas conversas, ficando com um total de

124 tópicos “estrelados”, que foram resumidos em um relatório para facilitar o manuseio.

Para  a  apresentação  dos  extratos  retirados  das  mensagens  da  lista  observada,

mencionarei o título das threads entre aspas, seguido do ano de publicação de seu primeiro e-

mail. As mensagens em si e o seu conteúdo serão apresentados de acordo com o esquema

(autora, data), usando-se nomes  fictícios após a mensagem ou parte da mensagem em sua

redação original.  Como exemplo,  apresento uma parte editada de uma citação já vista na

seção anterior:

[…] Vou pensar bem, gosto bastante do meio acadêmico, e a experiência fora deve
ser  muito  rica  em  networking  e  conhecimento.  Confesso  que  fiquei  um  pouco
"assustada" com o termo "bolsa sobrevivência" rs...
Nossa amiga da Bahia não foi fazer doutorado na França? Ou estou enganada?
Queria saber opinião dela também ;) […] (Kessia, 2014, grifos meus).

Para  as  citações  diretas  farei  uso  de  “[...]”  para  denotar  uma  parte  suprimida  da

mensagem original e de “(grifos meus)” quando me utilizar da estratégia de destacar alguma

parte do texto com o uso do negrito. 

No caso de algumas mensagens provindas do comitê gestor do grupo ou da organização

dos seus eventos, manterei o nome real da autora, mencionando-o no corpo do texto.

Não apresentarei as saudações finais e as assinaturas das mensagens salvo quando as

considerar relevantes para a questão em discussão.

4.3.2 Locais de coleta e corpus presenciais

Os locais presenciais de coleta de dados utilizados nesta pesquisa são apresentados no

Quadro  04,  que  detalha  as  datas  e  locais  de  realização,  sites e  as  principais  entidades

realizadoras.

124 Usando a pesquisa avançada do Gmail, que me retornou todas as mensagens cujo campo “para” continha
<mulheres-na-tecnologia@googlegroups.com> e que foram marcadas “com estrela”, obtive o montante de
125 conversas. Conversas estas que eu destaquei ao longo da pesquisa e que eventualmente utilizei como
extratos para as análises.
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Evento Data Local Site Realizador

13º Fórum Internacional 
de Software Livre – 
FISL13

25 a 28 de julho de 
2012

Porto Alegre – RS <http://softwarelivre
.org/fisl13>

Terceiro Setor: 
Associação 
Software Livre

I Encontro Nacional de 
Mulheres na Tecnologia – 
I EN MNT

28 a 29 de março de 
2013

Goiânia – GO <http://mulheresnate
cnologia.org/evento
> 

Comunidade: 
grupo /MNT – 
Mulheres na 
tecnologia 

14º Fórum Internacional 
de Software Livre – 
FISL13

3 a 6 de julho de 
2013

Porto Alegre – RS <http://softwarelivre
.org/fisl14>  

Terceiro Setor: 
Associação 
Software Livre

VI Congresso 
Internacional Software 
Livre e Governo 
Eletrônico – CONSEGI 
2013

13 a 15 de agosto de 
2013

Brasília – DF <http://www.consegi
.gov.br/>

Governo: 
SERPRO - 
Serviço Federal 
de 
Processamento 
de Dados e 
Ministério da 
Fazenda.

II Encontro Nacional de 
Mulheres na Tecnologia – 
II EN MNT

28 a 29 de março de 
2014

Goiânia – GO <http://mulheresnate
cnologia.org/encontr
o2014> 

Comunidade: 
grupo /MNT – 
Mulheres na 
tecnologia 

Quadro 04: Eventos utilizados como campo presencial para a pesquisa.
Fonte: produção nossa.

A seguir, apresentarei mais informações sobre tais eventos de acordo com a seguinte

esquematização:

 4.3.2.1: Fórum Internacional de Software Livre (FISL);

 4.3.2.1.1: 13º Fórum Internacional de Software Livre (FISL13);

 4.3.2.1.2: 14º Fórum Internacional de Software Livre (FISL14);

 4.3.2.2: I Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia (I ENMNT);

 4.3.2.3: II Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia (II ENMNT);

 4.3.2.4: VI Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico (CONSEGI 

2013).

4.3.2.1 Fórum Internacional de Software Livre – FISL

O Fórum Internacional de Software Livre (FISL) é apresentado por sua organização

como “o maior evento de comunidades de software livre da América Latina” (FISL 14, 2013a)
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e é realizado anualmente na cidade de Porto Alegre - RS - desde 2000. A programação do

evento é composta por palestras, oficinas, mostras de ciência, negócios e cultura e eventos

promovidos pela comunidade. Há também estandes de patrocinadores e grupos de usuários,

dentre outras atividades e espaços.

Segundo  o  site  dos  eventos,  a  organização  formal  do  FISL  é  atribuída  à  ONG

Associação Software Livre (ASL) - e ao coletivo Projeto Software Livre Brasil (PSL-BR). A

ASL  tem  como  objetivo  “tornar  o  software  livre  amplamente  incluído  na  sociedade,

propiciando  espaço  de  discussão,  apoio,  fomento  e  organização  de  iniciativas  nas  mais

diversas áreas relacionadas” (ASL, 2014). A associação foi criada em 11 de setembro de 2003,

sendo que a realização da primeira edição do evento foi em 2000, quando era assinado apenas

pelo coletivo PSL-BR125. Atualmente, o PSL-BR é o promotor, organizador e realizador do

evento juntamente com a ASL. 

O  fórum  possui  participação  e  apoio  empresariais,  governamentais,  acadêmicos,

profissionais e do terceiro setor, como podemos ver a partir de suas grades de programação e

listas de patrocinadores (FISL, 2014). A organização do evento também se orgulha por este

ser o responsável pela introdução do tema do software livre na pauta de mídias como o Portal

Terra  e  o  Jornal  Zero  Hora,  além  de  abrigar  importantes  acontecimentos  do  SL,

principalmente  os  relacionados  às  políticas  sobre  o  tema,  desenvolvidas  pelos  governos

estaduais  e  federal.  Exemplo  disso  são  as  assinaturas  de  cartas  de  intenção,  como  a  do

Governo do Rio Grande do Sul, a entidade W3C Brasil e Casa Civil; termos de cooperação, a

exemplo  da  Telebrás  e  da  PROCERGS,  além de  lançamentos  diversos,  como o  da  Rede

Internacional de Software Livre (RISOL) (FISL 13, 2014).

Em termos numéricos, o evento apresenta uma grande diferença entre participação de

homens e mulheres, como podemos ver no Quadro 05 a seguir:

Total de 
participantes

Mulheres Homens 

FISL11 - 2010 7.511 13% 67%

FISL12 - 2011 6.914 12,5% 75%

FISL13 - 2012 7.709 15% 67,7%

125 Lista  de  discussão  por  e-mail que  representa  a  comunidade virtual  nacional  que  congrega  os  coletivos
estaduais  e  os  temáticos.  Possui  lista  de  discussão,  perfil  nos  principais  sites de  redes  sociais  e  site
disponível em: <http://softwarelivre.org>. Os parceiros do projeto que assinaram a organização do evento
foram: Barinsul, Procergs, Pocempa, Feevale, Sec-RS, Assespro, Ijlbra, Unisinos e Univates. Uma imagem
do cartaz da primeira edição do FISL está disponível em: <http://softwarelivre.org/portal/fisl/escolhida-a-
identidade-visual-do-fisl13>. Acesso em: 08 mar. 2014.
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FISL14 - 2013 7.217 18,9% 81,1%

Quadro 05: Estatísticas de participação do FISL com recorte de sexo.
* Os anos em que as porcentagens não somam 100% como em 2013 são decorrentes do fato do sistema de
inscrição permitir o não preenchimento do quesito gênero.
Fonte: FISL, 2010; FISL, 2011; FISL, 2012; FISL, 2014a. 

Diante  da sua dimensão,  podemos considerar  o  FISL um evento  de propósito  geral

dentro da temática do  software livre, discutindo não apenas questões técnicas, mas também

sociais, educacionais e políticas, dentre outras. Essa diversidade no conteúdo do evento pode

ser constatada através dos temas126 que categorizam a chamada de trabalhos e a programação

do  evento  em:  administração  de  sistemas,  desenvolvimento  de  software,  desktop,  tópicos

emergentes, educação, ecossistema, oficinas e encontros comunitários. O fórum convoca a

comunidade do  software livre  para a  participação como ouvinte  – através  das  inscrições;

como palestrantes, ministrantes de cursos e oficinas e expositores – através da chamada de

trabalho; como jornalistas e comunicadores – com a chamada de imprensa; além de convidar

os  inscritos  e  os  palestrantes  de  edições  anteriores  a  escolherem parte  das  palestras  que

comporão a grade de programação do evento:

A  edição  deste  ano  [2012]  do  Fisl  segue  a  tradição  de  evento  montado
comunitariamente  -  como  funciona  a  maioria  dos  projetos  de  softwares  livres,
desenvolvidos,  muitas  vezes  de  modo  voluntário,  por  comunidades  de
programadores - e tem sua grade de atividades proposta e curada pelos participantes.
Qualquer pessoa pode propor uma atividade dentro das  temáticas  propostas  pelo
Fórum,  e  após  encerrado  o  período  de  inscrições  de  palestrantes,  estes  são
convidados a votar e escolher suas favoritas. (ZASSO, 2012).

Com este conjunto de iniciativas para a abertura à colaboração da comunidade, o FISL

busca apresentar os diferentes aspectos do software livre, a exemplo do lema “Software Livre:

socialmente justo, economicamente viável e tecnologicamente sustentável” (TEZA, 2014)127.

O  FISL é  um evento  que  prezo  e  participo  enquanto  entusiasta  do  software livre,

portanto, estive presente em muitas edições: FISL 7 em 2006, FISL 8 em 2007, FISL 10 em

2009, FISL 12 em 2011, FISL13 em 2012 e FISL14 em 2013.

Apresentarei, a seguir, as duas edições do FISL que serviram como local de coleta de

informações  para esta  pesquisa:  o  13º  Fórum Internacional  de Software Livre  (FISL 13),

realizado em 2012, e o 14º Fórum Internacional de Software Livre (FISL 14), realizado em
126 O evento denomina tais temas como “trilhas” ou “zonas temáticas”. Os temas mencionados são as trilhas da

13ª edição do FISL. Disponível em: <http://softwarelivre.org/fisl13/chamada-de-trabalhos>. Acesso em: 02
mar. 2014.

127 Mário Teza é ativista do SL conhecido, dentre outros motivos, por ter sido presidente da ASL e coordenador
geral do FISL.
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2013.

4.3.2.1.1 13º Fórum Internacional de Software Livre – FISL13

A 13ª edição do fórum, o FISL 13, realizada de 25 a 28 de julho de 2012 na Pontifícia

Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul  (PUC-RS),  teve  como  tema  principal  o

cooperativismo, a sustentabilidade e a liberdade (FISL13, 2014) por influência da ONU, que

considerou o 2012 como o “Ano Internacional do Cooperativismo” (ONU, 2011).

No FISL 13, a grade de programação não apresentou atividades  diferenciadas sobre

algum  tema  de  gênero.  Dentre  as  palestrantes  convidadas,  as  que  têm  suas  fotos  e

minicurrículos divulgados no site do evento, estão: Fátima Conti (Brasil), Maria Bonnefon

(França),  Deirdré  Straughan  (EUA),  Deborah  Bryant  (EUA),  Ana  Cristina  Fricke  Matte

(Brasil) e Daniela Feitosa (Brasil).

Nesse ano, a minha inscrição no evento foi vinculada à presença da Revista Espírito

Livre, na qual atuei de forma esporádica como colaboradora voluntária. Sobre a revista, houve

uma palestra ministrada por seu editor, na qual fui apenas ouvinte.

Paralelamente a  esta edição do FISL, ocorreu também o Girl  Geek Dinner Brazil  –

GGDB -, em outro espaço e horário, por ser um evento independente. O GGDB teve início em

Londres, em 2005, e foi realizado desde então em diversas cidades no mundo. O Brasil teve a

primeira edição do Girl Geek Dinner em 2011, durante o FISL 13 em 2012 (GGDB, 2014;

PIRES, 2012).

Girl Geek Dinner Brazil edição especial FISL
Girl  Geek  Dinner  é  um  evento  voltado  para  mulheres  que  tem  interesse  em
tecnologia ou que já trabalham nessa área. O objetivo de fazer uma reunião para
troca de experiências relacionadas a TI.
O primeiro evento Girl Geek Dinner foi em 16 de agosto de 2005, em Londres, e
reuniu 35 pessoas. Conforme dados do site girlgeekdinners.com, até janeiro de 2011,
já ocorreram Girl Geek Dinners em 53 cidades de 24 países diferentes, com mais de
27.900 participantes somando todos os eventos.
No Brasil, o primeiro GGD foi em maio de 2011. Em janeiro deste ano, uma edição
especial do GGD foi dedicada à Anita Borg — fundadora da comunidade  online
Systers  em  1987,  co-fundadora  do  Grace  Hopper  Celebration  of  Women  in
Computing em 1994 e fundadora do Institute for Women and Technology em 1997.
Girl Geek Dinner Brazil – Edição Especial FISL
Na próxima quinta-feira,  26 de julho,  o  GGD terá uma edição especial  sobre o
Fórum Internacional do Software Livre (FISL). O encontro será a partir das 20h no
Palermo Hollywood (Rua Silva Jardim, 298, Porto Alegre – Rio Grande do Sul).
Homens podem participar? Sim! São bem-vindos! Cada geek girl poderá convidar
um geek boy (PIRES, 2012).
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Entre o FISL 13 e o GGDB, foram coletadas algumas fotos e um total de 29min22s de

vídeos gravados:

 Abertura do evento e imagens de seus corredores;

 Imagens do estande do grupo /MNT;

 Entrevista com duas integrantes do grupo /MNT;

 Entrevista com um pesquisador em educação;

 Entrevista com desenvolvedora de software livre e empreendedora;

 Falas de mulheres e homens no evento Girl Geek Dinner Brazil;

 Anotações decorrentes da experiência e observações no evento.

4.3.2.1.2 14º Fórum Internacional de Software Livre – FISL 14

O FISL 14 foi realizado entre o 3 e o 6 de julho de 2013 e, como sempre, ocorreu na

cidade de Porto Alegre – RS. O tema dessa edição foi uma homenagem ao falecido jovem

hacker e ativista da cultura livre Aaron Swartz128:

Em homenagem ao hacker e ativista Aaron Swartz, as discussões e atividades em
torno das temáticas de cultura e internet livre, compartilhamento, copyleft, creative
commons,  transparência  e  hacktivismo  serão  agrupadas  em uma trilha  com  seu
nome. O jovem virou símbolo da luta em prol do compartilhamento após cometer
suicídio, no início deste ano, enquanto era processado por pirataria pelo Instituto de
Tecnologia de Massachussets (MIT) (FISL14, 2013a).

Dos nove palestrantes em destaque no  site do FISL 14, quatro são mulheres:  Valerie

Aurora (EUA),  Corey Latislaw (EUA),  Alexis Rossi (EUA) e Luciana Fujii (Brasil). Dentre

os demais 12 palestrantes convidados, três foram mulheres: Michelle Torres (México), Laura

Marotias (Argentina) e Luciana Keiko (Brasil).

Ao  contrário  da  edição  anterior,  o  FISL  14  apresentou  algumas  atividades  que

abordaram gênero e também houve uma campanha para a participação de mais mulheres na

chamada de trabalhos do evento, o que pode ter sido um reflexo das demandas apresentadas

pelas participantes do I Encontro Nacional Mulheres na Tecnologia129 (apresentado adiante).

Neste encontro ocorrido em Goiânia, em março do mesmo ano, a organização do FISL14

também distribuiu inscrições gratuitas para atrair mais mulheres ao fórum, dessa forma, fui

128 Disponível em: <http://www.aaronsw.com/>. Acesso: 15 jul. 2014.
129 Apresentarei este evento na subseção 4.3.2.2.

121

http://www.aaronsw.com/


uma das sorteadas e estive presente em ambos os eventos.

Outro ponto importante acerca das atividades sobre gênero no FISL14 foi a criação da

“Política Antiassédio”1 decorrente da participação e exigência da Valerie Aurora, cofundadora

da  iniciativa  pró-inserção  de  mulheres  na  TI,  a  Ada  Initiative  2.  O  texto  da  política

desenvolvida para o FISL 14, que busca coibir  não apenas discriminação de gênero,  mas

também  de  raça,  orientação  sexual,  aparência  física,  dentre  outros  (FISL14,  2013b;

FOLETTO, 2013), pode ser vista no ANEXO 01.

Uma das atividades do FISL que vem ajudando à reunião de mulheres, e possivelmente

a maior participação das mulheres no evento como um todo,  são os chamados Encontros

Comunitários. Nesses espaços, cada grupo ou projeto de SL pode fazer sua própria grade de

programação  e  escolher  seus  conteúdos  e  convidados,  utilizando-se  da  infraestrutura  do

evento  (FISL14,  2013c).  É  através  desses  encontros  que  grupos  como  o  /MNT  e  o

GarotasCPBr aproveitam para marcar encontros presenciais e divulgar suas atividades e temas

no FISL.

As demais atividades relacionadas a gênero foram as palestras de Valerie Aurora, “Why

conferences matter: Lessons learned from Linux file systems development candidaturas” e a

do grupo /MNT “Onde guardamos o nosso machismo?”, ministrada por Christiane Santos,

Danielle  Oliveira,  Luciana  Oliveira  e  Márcia  Almeida  (ver  ANEXO  02).  Este  evento

proporcionou-me um corpus de 3h58min17s dos seguintes áudios:

 Entrevistas com cinco participantes do evento e dos grupos de mulheres presente no

FISL14 (/MNT e GarotasCPBr);

 Entrevista com a coordenadora de comunicação do FISL 14;

 Encontro Comunitários do /MNT e do GarotasCPBr;

 Palestra ministrada pelo /MNT;

 Encerramento do fórum;

 Anotações decorrentes da experiência e observações no evento.

4.3.2.2 I Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia – I ENMNT

O grupo /MNT, apesar de se concentrar em ambientes digitais, por vezes, apresenta a

necessidade  da  realização  de  encontros  presenciais  com  o  objetivo  de  socializar  e  de

promover a equidade de gênero na TI. Além de pequenos encontros das participantes - que
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não são rotineiros- o grupo aproveita outros eventos de TI para congregar seus membros. Mas

essas  ações,  normalmente,  reúnem  poucas  integrantes  (MNT,  2012c).  Para  trazer  para  o

mundo físico as suas integrantes e os seus debates, o grupo organizou um encontro nacional

para reunir não apenas os membros do grupo, mas um maior público dentro da TI.

Sendo assim, o I Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia – I ENMNT - pode ser

considerado o primeiro grande projeto do grupo Mulheres na Tecnologia – /MNT. Embora o

grupo participe de inúmeros eventos por todo o Brasil,  ministrando palestras,  concedendo

entrevistas  e  participando  de  debates,  este  foi  o  primeiro  grande  evento  realizado  com

autonomia pelo grupo. O encontro ocorreu em Goiânia, cidade de residência das fundadoras e

conselheiras  do  grupo,  no  dia  02  de  março  de  2013,  no  prédio  do  Serviço  Nacional  de

Aprendizagem Comercial (SENAC). O evento teve inscrição paga, patrocínios e apoios dos

governos, de iniciativa privadas e do terceiro setor. Nesta ocasião, o /MNT comemorou 4 anos

de sua criação, como mostra a Figura 03.

Figura 03: Comemoração de 4 anos de criação do /MNT durante o IENMNT.
Fonte: produção própria.

O público do evento foi formado por 83,18% de mulheres, 54,86% de pessoas jovens
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(de 20 a 29 anos), a maior parte estudantes e profissionais atuantes na área de tecnologia,

residentes, principalmente, em Goiás, mas também advindos de outros oito estados, além de

Brasília – DF (IENMNT, 2013a).

O objetivo do encontro foi “reforçar a autoestima e incentivar as participantes na busca

contínua  pelo  seu  crescimento  na  área  de  tecnologia  da  informação,  colaborando  no

empoderamento destas profissionais, facilitando na sua empregabilidade e sociabilização nas

áreas de inovação e tecnologia” (IENMNT, 2013b).

As palestras e  workshops do evento foram conduzidos por 26 mulheres de diversos

estados. Negócios, empreendedorismo, carreira, inclusão digital, robótica, grupos feministas,

ciberativismo,  software livre, eletrônica digital, e até mesmo maquiagem foram temas dessa

primeira  edição  do  encontro.  A programação,  títulos  e  palestrantes  podem ser  vistos  no

ANEXO 03.

Neste evento, coletei um corpus de um total de 2h15min50s de áudio que gravei a partir

das seguintes atividades:

 Entrevista com colaboradoras do evento;

 Entrevista com organizadoras do evento;

 Entrevista com uma palestrante do evento;

 Áudio da mesa de abertura do evento “A importância de grupos feministas”;

 Áudio do workshop “Inclusão Digital”;

 Áudio do encontro comunitário “A participação Feminina no FISL”;

 Anotações decorrentes da experiência e observações no evento.

4.3.2.3 II Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia – II ENMNT

A segunda edição do evento promovido pelo grupo /MNT, o II Encontro Nacional de

Mulheres na Tecnologia130, aconteceu mais uma vez em Goiânia, no SENAC, mas dessa vez

em dois dias, 28 e 29 de março de 2014. 

O evento focou no tema empreendedorismo, trazendo palestrantes e empresárias para

dar dicas e compartilhar suas experiências em termos de carreira profissional. Além disso, o

segundo encontro do /MNT também abordou temas sobre ativismo, comunicação em redes

sociais, violência de gênero e academia, dentre outros. Diferentemente da primeira edição, o

130 Disponível em: <http://mulheresnatecnologia.org/encontro2014>. Acesso em 01 abr. 2014.
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II ENMNT não abordou políticas para mulheres e feminismo.

De acordo com os dados iniciais distribuídos pela organização na lista de discussão do

grupo, o evento contou com 263 participantes de 13 Estados e distrito federal, 26 palestrantes,

todas mulheres, e 32 atividades (OLIVEIRA, 2014).

Minha  participação  no  evento  se  deu após  eu  retornar  do  doutorado  sanduíche  em

Barcelona e contatar uma das líderes do /MNT e organizadoras do II Encontro Nacional de

Mulheres  na  Tecnologia,  Márcia  Santos  Almeida.  Nessa  ocasião,  me  disponibilizei  para

colaborar  com o conteúdo  programático  do  evento,  posteriormente,  integrei  uma lista  de

discussão  da  organização.  Na  minha  proposta  de  colaboração  original,  eu  pretendia

compartilhar um pouco do que eu havia pesquisado em termos de grupos de mulheres na TI

na Espanha. Contudo, me convidaram para participar do espaço do evento que trataria sobre

equidade, para assim relacionar esse tema com a tecnologia. Então propus uma mesa redonda

com a participação de mulheres envolvidas diretamente com grupos de mulheres da TI e com

comunidades e projetos de SL. A descrição da mesa submetida e aceita pela organização foi a

seguinte:

Mesa sobre equidade e SL no II MNT
Considerando  importante  a  participação  das  mulheres  em  toda  cadeia  de
planejamento, produção e consumo do SL, principalmente, na posição de tomada de
decisão, a ideia da mesa é relacionar as noções de equidade com os princípios do
software  livre.  Dessa  forma,  debateremos  os  meios  pelos  quais  o  SL e  a  sua
comunidade  podem  ser  um  diferencial  no  campo  de  gênero  e  tecnologia,
transformando-se assim em uma solução não apenas livre, mas também feminista.
Outro interesse da mesa é levantar pontos sobre como as mulheres e os grupos de
mulheres  da  TI  vêm contribuindo para  o SL,  além de apontar  como poderemos
continuar fazendo a diferença nessa comunidade.
Convidaremos para compor a mesa algumas das palestrantes do evento, dentre elas
participantes de projetos e grupos de usuários de SL, atuantes em diferentes setores.
A mesa é uma ação proposta dentro do projeto de pesquisa “Gênero e Tecnologia:
mulheres e empoderamento na comunidade Software Livre no Brasil” desenvolvido
por Mônica Paz (UFBA) (PAZ, 2014).

Inicialmente, eu havia perguntado na lista quem se adequava a este perfil e estaria no

evento, mas não obtive respostas, então escolhi, com a ajuda da Márcia, quatro palestrantes já

confirmadas para o evento,  das quais três responderam positivamente ao convite:  Luciana

Fujii,  Luciana Mota e Danielle Oliveira, mas esta não pode participar do debate devido a

outros compromissos do evento.  Após a divulgação da mesa e  durante o primeiro dia do

evento,  tive  conhecimento  de  outras  mulheres  com  o  perfil  para  a  mesa.  Dessa  forma,

juntaram-se  ao  debate:  Camila  Achutti,  Nessa  Guedes  e  Alvi  Miranda.  Duas  convidadas
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atenderam a minha solicitação de enviar uma biografia sobre sua participação junto a grupos

de  mulheres  e  projetos  de  software livre:  Luciana  Fujii  e  Alvi  Miranda.  Para  as  demais

participantes, utilizei os minicurrículos divulgados pelo site do evento.

Durante os dias que precederam o evento,  enviei  por  e-mail algumas orientações às

participantes: o currículo seria apresentado anteriormente, sendo este focado na relação delas

com os softwares livres e suas comunidades, bem como participação em grupos de mulheres;

a fala deveria indicar a qual área estava sendo abordada, como comunidade, desenvolvimento,

ensino, etc.; as participantes deveriam descrever/relatar a colaboração entre SL e grupo de

mulheres, segundo a sua opinião, e só após citar algum exemplo prático, se fosse o caso; as

falas  deveriam tentar  manter  o  foco  nas  ações  oriundas  e/ou  realizadas  no  Brasil.  Essas

orientações  foram traçadas  de  acordo com debates  prévios  sobre  SL que aconteceram na

primeira edição desse mesmo evento, além de trocas com algumas das debatedoras via chat.

De  forma  mais  ou  menos  direta,  as  participantes  desenvolveram  as  falas  segundo  as

orientações e agregaram vários temas relevantes ao debate, como veremos posteriormente no

capítulo 7. Neste evento, coletei o seguinte corpus:

 Áudio de 52min19s da mesa “Equidade e SL”;

 Anotações decorrentes da experiência e observações no evento.

4.3.2.4 VI Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico – CONSEGI 2013

O VI Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico – CONSEGI 2013

-ocorreu  de  13  a  15  de  agosto  de  2013  em Brasília,  destacando  os  temas  Portabilidade,

Colaboração e Integração e o país focal foi África do Sul. Esta, diferente das demais, é uma

iniciativa do governo federal, promovido pelo SERPRO, maior empresa de TI do governo, e

pelo Ministério da Fazenda. O CONSEGI tem como objetivo apresentar as soluções em SL

para o governo e para a sociedade, mediante o programa de diretrizes para TI do governo

federal, chamado Governo Eletrônico (CONSEGI, 2013).

Nesta edição do CONSEGI, que foi a primeira da qual participei, o tema gênero e TI

esteve  em pauta  no  primeiro  dia  do  evento,  no  “Debate  Mulheres  na  Tecnologia” e,  no

terceiro e último dia do evento, na mesa redonda “Encontro Mulheres na Tecnologia”. Ambas

as atividades contaram com integrantes do grupo pesquisado, o /MNT. A descrição dessas

atividades, suas integrantes e seus currículos podem ser vistas no ANEXO 04.
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Neste evento, participei em um debate “Mulheres na TI. Ainda existe preconceito?”131

promovido  pela  TV SERPRO,  mediado  pela  jornalista  Loyanne  Leite  e  com  as  demais

convidadas,  Danielle  Oliveira  do  grupo  Mulheres  na  Tecnologia  e  Gláucia  Fraccaro  da

Secretaria  de  Políticas  para  as  Mulheres.  O vídeo  foi  veiculado  no dia  14  de  agosto  no

“Programa Dialógico” da corporativa TV SERPRO, além de ser disponibilizado na web132.

Dessa forma, o corpus criado neste evento totalizou 1min07s de vídeo e 2h32min20s de

áudio, além dos 32min40s de vídeo produzido por terceiros: 

 Vídeo do debate “Mulheres na TI. Ainda existe preconceito?” da TV SERPRO;

 Áudio e alguns tracks de vídeo do debate “Debate Mulheres na Tecnologia;

 Áudio e alguns tracks da mesa “Encontro Mulheres na Tecnologia”;

 Anotações decorrentes da experiência e observações no evento.

4.3.3 Instrumentos para a coleta de informações

Os principais meios de coleta de dados e informações que utilizei para esta pesquisa

constituíram-se de: entrevistas; questionário online; gravações (áudio e/ou vídeo) de palestras

e  encontros  do  grupo;  anotações  pessoais  a  partir  da  observação  participante  e  não

participante  do  grupo e  eventos;  seleção de  postagens  na  lista  de  discussão  do grupo (e

possível arquivamento em arquivos PDF); seleção de postagens em sites e em blogs do grupo

e eventos pesquisados; e matérias de diversas mídias sobre os eventos e grupo pesquisado. A

relação entre os locais e instrumentos de coleta de dados já foram apresentados no Quadro

03.

A seguir,  abordarei duas técnicas utilizadas para a coleta de dados e informações: a

entrevista e o questionário online.

4.3.3.1 Entrevistas

Para as entrevistas aplicadas junto às participantes do grupo pesquisado e dos eventos,

utilizei o seguinte Guia de Coleta: data, evento, localização, nome, idade, formação, atuação,

131 Disponível  em:  <http://www.consegi.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/mulheres-debatem-seus-papeis-no-
universo-da-ti>. Acesso em: 28 abr. 2014.

132 Disponível  em:  <http://www.tv.serpro.gov.br/jornalismo/cobertura-consegi/mulheres-na-ti.-ainda-existe-
preconceito/view >. Acesso em: 28 abr. 2014.
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motivação  para  a  participação  nos  grupos,  opinião  sobre  a  importância  da  existência  de

grupos de mulheres, opinião sobre importância do software livre no movimento de mulheres,

opinião sobre a colaboração do movimento de mulheres no SL, opinião sobre sexismo na

comunidade SL.

Utilizei entrevistas tanto para a “determinação das opiniões sobre os 'fatos'” quanto para

saber os “motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas” (LAKATOS

& MARCONI, 2010, p. 179). 

Não tenho como intenção considerar as informações coletadas pelas entrevistas como

verdades absolutas. Entendo que, embora não acredite em má-fé da parte das entrevistadas, as

falas  podem  traduzir  algo  diferente  do  que  suas  próprias  crenças  no  sentido  de  parecer

“politicamente correto”, falar o que a entrevistadora esperava ouvir ou estar à par com os

discursos  de  um grupo para  se  sentir  aceito  ou  aceita,  dentre  outras  possíveis  situações.

Contudo, busquei escutar o que creio que suas falas expressam em relação a suas vivências e

expectativas sobre o assunto abordado.

Outro  ponto  importante  a  destacar  são  as  mudanças  que  ocorreram  no  guia  de

entrevistas utilizado para as entrevistas. Se em um determinado momento algumas perguntas

foram adicionadas (como a opinião sobre um determinado evento ou algum tema em voga na

ocasião),  também  ocorreu  de  algumas  perguntas  terem  sido  adicionadas  para  melhor

identificar o perfil das entrevistadas como também para se ajustar aos objetivos e às mudanças

pelas quais esses passaram.

Durante os eventos, selecionei mulheres participantes do grupo pesquisado e, ainda, em

menor escala, alguns dos participantes dos eventos. Tais entrevistas foram feitas de forma

semiestruturada,  visto  que  me  utilizei  do  guia  de  coleta  citado  anteriormente  e,  ainda,

adicionei algumas perguntas decorrentes da própria fala dos participantes ou de algum tema

em pauta  na ocasião.  A técnica  se  mostrou  importante  por  favorecer  a  comprovação e  a

explicação às dúvidas, além da flexibilidade (LAKATOS & MARCONI, 2010). As entrevistas

coletadas já foram listadas na seção anterior. 

Preocupei-me em indicar às pessoas contatadas que as informações e as imagens seriam

utilizadas para pesquisa de doutoramento, artigos científicos e afins, excluindo uso comercial.

Não informei às entrevistadas sobre o não compartilhamento com terceiros das informações

coletadas, porém o considero impraticável.

Além das entrevistas realizadas presencialmente, houve casos de entrevistas realizadas
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via e-mail ou bate-papo do Facebook, sobretudo com as líderes do grupo pesquisado com a

finalidade de recolher informações e suprir dúvidas sobre a caracterização do grupo.

Com relação a  esta técnica,  concordei  com Lakatos e  Marconi (2010) em relação a

algumas de suas limitações: 

 Dificuldade de expressão de ambas as partes e incompreensão dos participantes sobre

algum ponto das perguntas, o que resultou em alguns casos, em respostas não lineares,

o que dificultou o meu entendimento, transcrição e análise;

 Dificuldade de realização e  custo de tempo:  além das  habilidades  em conduzir  as

entrevistas,  sanar  dúvidas  e  compreender  a  fala  das  participantes,  a  produção e  o

gerenciamento das entrevistas também foram pontos complicados. Por estarmos em

encontros ou congressos, as líderes e palestrantes tinham pouco tempo de participar e

também apresentavam aquela timidez típica de quem será entrevistada. Por vezes, tive

entrevistas  interrompidas  antes  da  conclusão  devido  a  outros  compromissos  das

participantes. Os ambientes com ruído e muitas pessoas também trouxeram obstáculos

para as gravações, visto que eu tinha que lidar com os equipamentos, espaço para nos

acomodarmos com conforto e sem interferências externas.

4.3.3.2 Questionário online

Para  realização  de  um questionário  autoaplicável  (GIDDENS,  2005),  utilizei-me  da

ferramenta Form do Google Drive e o seu conteúdo pode ser visto no APÊNDICE 01. Esta

ferramenta  coleta  os  dados  através  de  um formulário  web e  os  armazena  na  nuvem em

formato de uma planilha eletrônica,  que posteriormente pode ser arquivado em diferentes

formatos digitais. Através dessa ferramenta, coletei 26 respostas registradas entre os dias 06

de  julho  e  27  de  agosto  de  2013.  Dentre  esta  população,  apenas  um se  declarou  como

“homem” e as demais como “mulher”. Realizei a divulgação em eventos ou em atividades que

debateram o tema de gênero e tecnologia:

 FISL 14: julho de 2013

 CONSEGI: agosto de 2013

 II Encontro Nacional MNT: abril de 2014

Notadamente, o último evento não rendeu respostas para o questionário.
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Além de meus esforços para divulgar o questionário entre as participantes do grupo e

eventos pesquisados, obtive a sua divulgação espontânea, como o caso dos perfis /MNT -

Mulheres  na  Tecnologia133 e  Mulheres  na  Computação134 no  Facebook,  além  da  lista  de

discussão  do  /MNT,  em  pelo  menos  duas  ocasiões.  Uma  delas  foi  no  tópico  intitulado

“Pesquisa: Mulheres na comunidade de Software Livre”:

A Mônica Paz está com uma pesquisa sobre Mulheres e Software Livre. Quem puder
responder, segue o link: […] (Monique, 2013).

Em outra ocasião durante a divulgação de uma pesquisa realizada pelo /MNT, a minha

pesquisa foi lembrada no tópico “Pesquisa: Aonde guardamos nosso machismo?” o que gerou

a seguinte sequência de mensagem dentro do tópico principal:

Meninas falando em pesquisa alguém tem o link da pesquisa da menina que estava
no Fisl pedido para responder a pesquisa do doutorado dela? Eu perdi o bilhete que
ela entregou :( (Lívia, 2013).

Estou me organizando pós Fisl entre outros compromissos... peço um pouquinhos de
calma, rs.
Vou colocar em forma de infográfico para ficar mais interessante.
Sobre  a  pesquisa  de  doutorado  da  Mônica,  o  link  é:  <http://migre.me/fihTy>
(Monique, 2013).  

Gente, que coisa linda este grupo GIG@ da UFBA! Um grupo voltado para o estudo
de gênero e tecnologia. Maravilhoso! =D (Lígia, 2013).

Mônica Paz
13/07/13
Oie [nome],
Muito obrigada!
Em breve, teremos novidades com a publicação do livro que a minha orientadora
organizou :-)
Por  favor,  continuem  respondendo  ao  meu  questionário  também
http://migre.me/fihTy
Valeu pela força, [Monique].
abs,
Mônica.

Ao  divulgar  o  questionário,  utilizando  sempre  a  mesma  URL  encurtada

<http://migre.me/fihTy>,  orientava  a  que  todos  e  todas  poderiam  participar  e  ainda  que

quaisquer  dúvidas  ou  críticas  poderiam  ser  registradas  no  campo  “Observações”.  Nos

comentários recebidos, duas solicitaram o envio dos resultados, uma parabenizou a iniciativa

e  o  tema  da  pesquisa  e  um sugeriu  que  as  perguntas  fossem “mais  objetivas  e  não  tão
133 Disponível em: <https://www.facebook.com/MulheresTI?fref=ts >. Acesso em: 27 abr. 2014.
134 Disponível em: <https://www.facebook.com/mulheres.computacao?fref=ts >. Acesso em: 27 abr. 2014.
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repetitivas” (Respondente #3, 2013). Também indiquei que as garotas já entrevistadas não

precisariam responder ao questionário, mas que não era proibido.

Diante da disponibilidade online e do tamanho do público das redes digitais e eventos

pesquisados,  o  questionário  poderia  ter  apresentado  mais  resultados  e  assim  ser  mais

representativo quantitativamente,  não se mostrando o modo de coleta mais eficiente neste

caso.  Contudo,  os  respondentes  que  atingi  com o questionário  proporcionaram conteúdos

relevantes para a pesquisa.

Dessa forma, concordo com Lakatos e Marconi (2010) em algumas das vantagens que

apontaram em relação ao questionário enquanto técnica de pesquisa: economia de tempo,

viagens e pessoal; alcance simultâneo de muitas pessoas e de maior área geográfica; maior

liberdade  nas  respostas,  devido  ao  anonimato;  maior  segurança  e  menor  influência  da

pesquisadora; e maior tempo e conforto aos respondentes. Dentre as desvantagens apontadas: 

 Obtive baixo retorno, como já mencionado; 

 Impossibilitou sanar dúvidas, assim como percebi com relação ao termo “sexismo”,

que  foi  interpretado  como  negativo  e  como  positivo  por  se  referir  a  situações

diferentes (preconceito x atividades pró-equidade de gênero, por exemplo); 

 Pode uma pergunta ter influenciado as outras, inclusive, para o não preenchimento do

formulário ao se constatar perguntas sobre o pertencimento a grupos de mulheres e a

projetos  de  SL,  o  que  é  atribuído  a  poucas  mulheres  mesmo  dentro  dos  eventos

pesquisados e dos meios de divulgação utilizados;

 Poderia ter dificultado a verificação, pois nem todos concordam em registar o e-mail

de contato, não que tenha sido necessário;

 Deu chances ao falseamento de dados como sexo, etc. Contudo, não percebi algo nesse

sentido durante as análises.

A apresentação dos resultados coletados através deste instrumento se dará na forma de

citação direta, mesmo que sejam menos que as 3 linhas previstas pela ABNT. As falas serão

anônimas,  mas  identificas  no  seguinte  esquema  “(Respondente  #n,  2013)”,  onde  “#n”

representa a ordem de preenchimento do formulário, que varia de #1 a #26.
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4.4 CONDUÇÃO DAS ANÁLISES E PRODUÇÃO DO TEXTO ETNOGRÁFICO

Após  a  coleta  de  dados  e  informações  em campo,  a/o  etnógrafa/o  precisa  dar  sentido  e

coerência  ao  que  foi  pesquisado  de  forma  a  torná-los  legíveis  aos  leitores  que  não

necessariamente possuam conhecimento sobre a cultura estudada (EMERSON et al., 1995).

Para  tal,  o  texto  etnográfico  deve  representar  a  construção  do  conhecimento  do/a

pesquisador/a realizado no campo e durante suas análises do que foi observado e coletado

diante dos participantes da pesquisa (GUBER, 2001).

Os elementos do texto etnográfico envolvem o problema de pesquisa, a interpretação, as

evidências  que  conduzem  à  resposta  do  problema  e  à  organização  desses  elementos

apresentados  de  forma  argumentativa.  Sendo  assim,  além  da  reflexividade  necessária,  a

elaboração de esquemas de apresentação é característica desta construção textual (GUBER,

2001), que deve resultar em uma descrição interpretativa do objeto estudado.

Neste processo, uma das preocupações foi buscar utilizar uma linguagem inclusiva em

relação a gênero ao longo de meu trabalho, como uma das formas de transformá-lo em um

demarcador de posicionamento feminista. Contudo, não fiz o mesmo com as citações das falas

dos autores e autoras utilizadas, bem como dos participantes ouvidos/as, mantendo a fala em

seu original, independente da linguagem não inclusiva. O que pode demonstrar um contraste e

chamar a atenção para a necessidade de repensarmos quais representações estamos fazendo

através dos nossos textos na academia. 

Como forma de conduzir as análises, após coleta de dados em campo, o/a pesquisador/a

deve proceder a uma leitura (checagem) geral de todo o  corpus da pesquisa,  fazendo um

esforço  para  codificar  cada  dado  ou  informação.  Após  uma  categorização  geral,  deve-se

realizar uma análise mais focada nas questões de interesse, desvendando ligações entre os

dados e categorias, além de fazer considerações iniciais diante do marco teórico (EMERSON

et al., 1995). 

Como  exemplo  de  parte  desta  seleção  e  codificação,  posso  citar  o  tratamento  que

apliquei às mensagens da lista de discussão do /MNT. Como já mencionado, acompanhei as

mensagens ao passo que eram postadas e adicionei “estrelas” para destacá-las. Após fechado o

período de coleta, reavaliei os assuntos de cada tópico (conjunto de mensagens) e atualizei as

“estrelas”.  Esta  é  uma das  peculiaridades  da  etnografia  digital,  a  que  se  apresenta  como

possibilidade de revisitar os dados e informações (postagens de  e-mail e  web) e os eventos
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registrados (vídeos,  áudios, etc.).  Dentre os tópicos com estrelas, realizei as análises mais

focadas  enquadrando-os  nas  temáticas  escolhidas  para  desenvolver  o  estudo135.  Com  os

demais  conjuntos  de  dados  e  informações  em diferentes  ambientes  (vídeos  de  encontros,

áudios de entrevistas, etc.),  apliquei sistemáticas semelhantes para destacar as questões de

interesse e analisá-las de forma focalizada.

Este tratamento inicial dos dados e informações coletadas em campo – leitura geral,

codificação/categorização e elaboração das primeiras considerações e análises – não é um

processo inteiramente linear (EMERSON  et al., 1995), da mesma forma que as categorias

criadas  também podem se transformar  no decorrer  da pesquisa (EMERSON  et  al.,  1995;

LAKATOS & MARCONI, 2010). 

Dessa forma, empreguei esforços para definir as categorias e temas mais apropriados

aos meus objetivos, buscando as relações e estruturas lógicas entre as mesmas ao longo do

projeto e realização da coleta de dados. Ao final, permaneci com quatro temas gerais: 1 –

Motivações para participação em grupo; 2 – Interações sociais dentro do grupo e com outros

grupos de mulheres; Tensões e conflitos de gênero debatidos no grupo e vivenciados dentro

do mesmo; 3 – Percepções e conteúdos debatidos em relação a serem mulheres nas TICs; 4 –

Opinião sobre relação entre software livre e o movimento de mulheres; 5 – Atuação do grupo

em prol do empoderamento das mulheres.

A partir das categorias, o/a pesquisador/a pode decidir como trabalhar sobre os dados.

Como exemplo de condução e ponto de partida para o trabalho etnográfico,  Braga (2006,

2008)  dividiu  as  suas  análises  de  acordo com os  tipos  de  interação e  com os  elementos

temáticos  debatidas  em  threads136 pelo  grupo  pesquisado  no  sentido  de  seus  objetivos

investigativos. Da mesma forma, Emerson et al. (1995) sugerem que, após a categorização,

alguns temas devem ser selecionados para compor o estudo final a partir do montante de

dados, da relevância do tema para os membros do grupo ou da existência de ligações entre os

temas.

Nas palavras de Bruno Latour em relação ao que este autor chama de Teoria Ator-Rede,

o fazer etnográfico em busca de contemplar antropologicamente e sociologicamente os atores-

redes  de  uma  controvérsia  (questão  de  pesquisa)  se  torna  mais  fácil  ao  se  utilizar  de

portavozes,  de  esquemas  e  classificações  (categorias),  buscando  assim  se  encontrar  o

princípio guia para as análises e produção do texto, o “fio de Ariadne”. Dessa forma, podemos

135 Apresentá-las-ei na seção 4.4.2.
136 Unidade de organização de postagens em mídias sociais da internet como listas de e-mails, fóruns, etc.
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entender os elementos temáticos de Braga (2006) ou os temas centrais  de Emerson  et al.

(1995) como sendo os princípios guiadores defendidos por Latour. Ainda segundo este autor,

contudo,  o  lugar  de  fala  do  portavoz  influencia  a  descrição  dos  atores-redes  em  um

determinado problema de pesquisa. Tal questão (controvérsia) pode orientar o crescimento da

rede e a percepção das alianças (relações sociais), sendo assim limitadoras/contextualizadoras

dos atores-redes. O/A pesquisador/a deve estar atento/a aos rastros e falas para não se perder

(LATOUR, 1988, 1994, 2001, 2008; LATOUR & WOOLGAR, 1997).

Sendo assim, para cada categoria, selecionei alguns temas que considerei importantes

para o entendimento mais apurado do grupo estudado e dos objetivos da pesquisa, que serão

apresentados na seção 4.4.2.

Para a apresentação dos resultados de pesquisas no próximo capítulo, dividi o texto em

três partes. A primeira é relativa aos grupos de mulheres e de outras iniciativas em gênero na

comunidade SL do Brasil (ver seção 4.4.1). A segunda parte será relativa ao grupo estudado,

seus conteúdos, suas interações e práticas sociais em relação a gênero e TIC. A última parte é

sobre temas em gênero e software livre a partir do estudo das práticas sociocomunicacionais

do grupo de mulheres, /MNT, e da sua relação com o empoderamento das mulheres e com o

SL (ver seção 4.4.2).

4.4.1 Grupos e outras iniciativas em gênero e software livre no Brasil

Os  primeiros  resultados  que  serão  apresentados  no  capítulo  5  são  relativos  ao

mapeamento que realizei com o intuito de melhor conhecer o universo e o recorte dado ao

mesmo: as mulheres e todos os grupos de mulheres da comunidade software livre no Brasil.

Portanto, dediquei-me a elencar projetos pró-equidade de gênero na TI e, ainda, grupos de

mulheres que atuam ou que vieram a atuar em algum momento do passado na comunidade

software livre no Brasil.

Sendo assim, considero que o mapeamento também é importante para o entendimento

do grupo pesquisado, o /MNT, neste contexto da comunidade SL no Brasil.

Ao longo dos estudos e coleta de dados, venho registrando tais iniciativas e, além de

apresentá-las nesse trabalho, também divulguei-as, à medida que as fui conhecendo, no site do

meu grupo de pesquisa GIG@/UFBA, favorecendo assim a divulgação dos mesmos. Também

me utilizei do gerenciador de bookmark Deliciuos para arquivar as iniciativas.
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Contudo, diante do grande montante de projetos e grupos relacionados a gênero e TI no

Brasil e no mundo, para melhor adequação ao escopo desta pesquisa selecionei apenas os

projetos  que  de  alguma  forma  estão  relacionados  ao  SL,  os  projetos  que  são  ou  foram

realizados no Brasil, ou que tenham alguma brasileira envolvida. Ainda, relativo à forma de

apresentação de tais grupos e iniciativas, classifiquei-os de acordo às seguintes categorias: 

 Natureza: grupo, evento, publicação, site/blog, política/programa, outros projetos; 

 Origem: Brasil, ou outro país; 

 Atividade: ativo, inativo; 

 Foco: TI em geral, tecnologias livres; 

 Tipo  de  abordagem: sociabilidade,  debate,  visibilidade,  capacitação,  tutoria  e

pesquisa.

Dessa maneira, busquei cumprir o primeiro objetivo desta pesquisa que é mapear grupos

e  iniciativas  de  gênero  na  comunidade  software livre  no  Brasil,  que  são  organizados  e

dirigidos por e para mulheres,  identificando seus objetivos e atividades desenvolvidas  em

relação ao empoderamento das mulheres e às diferenças de gênero que elas percebem nesta

comunidade.

Contudo,  não  tenho  a  pretensão  de  apresentar  todas  as  iniciativas  realizadas  ou

existentes na comunidade SL do Brasil, portanto afirmo que os quadros que apresentarei no

capítulo 5 (Quadro 06 e  Quadro 07) é relativo às iniciativas que tomei conhecimento em

pesquisas realizadas diretamente com esta finalidade ou indiretamente ao longo da execução

dos demais objetivos específicos da pesquisa. O mapeamento não foi exaustivo sobre o tema,

principalmente, no que se refere aos projetos antigos e inativos, mas acredito que o quadro é

bastante completo em relação à atual situação desta comunidade.

4.4.2 Temas em gênero, TIC e software livre no Brasil

Neste trabalho, o esforço da categorização ou escolha dos temas ou aspectos de análise

começou a se esboçar desde o projeto da pesquisa mas, como é típico do fazer etnográfico, se

transformou à medida em que os dados e informações iam surgindo. Contudo, mantive os

objetivos específicos, bem como a fundamentação teórica, como limitadores das temáticas a

serem analisadas em busca de respostas às questões de pesquisa. 
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Neste estudo, as threads seguidas foram as fornecidas pela lista de discussão (ponto de

partida) e pelos debates ocorridos em eventos presenciais, complementados por entrevistas,

formulário online e outras fontes.

Dentre  os  recursos,  dados e  informações  que coletei,  levei  em consideração os  que

desencadearam discussões, sejam elas iniciadas com esse objetivo ou as que, mesmo tendo

apenas um tom informativo, levaram os membros do grupo a debaterem sobre algum assunto

que ajudou a elucidar as questões de pesquisa. Os extratos (e-mails, entrevistas, formulário,

etc.) utilizados no texto foram utilizados segundo a frequência do teor do seu conteúdo e

segundo a sua representatividade, como sugerem Emerson et al. (1995).

Também busquei ficar  atenta para os fatores externos  que pudessem influenciar  nos

debates  e  conversas  entre  as  participantes,  informando-me sobre  os  mesmos e,  inclusive,

adicionando tais temas emergentes do contexto, nas entrevistas. Dessa forma, segui o que

pontuou Linhares (2010, p. 9):

Em resumo, as comunidades virtuais constituem redes sociais densas e complexas,
sua interpretação exige que o pesquisador esteja atento não apenas aos textos nelas
construídos, mas às dinâmicas produzidas pelas interações entre os diferentes atores,
sem negligenciar as condições em que tais relações se desenvolveram.

Dentre os temas verificados durante as análises preliminares, destaco os mais evidentes

e que serão abordados no capítulo 6, que são os resultados e análises qualitativas de conteúdo

dos dados e informações sobre o grupo de mulheres estudado, o /MNT. Para tanto, abordarei

algumas perspectivas destas mulheres em sua relação com as TICs, apreendidas a partir da

observação e da análise os conteúdos discursivos e de linhas de ações enquanto grupo de

mulheres.

Os temas condutores ou os aspectos analisados de acordo com os objetivos específicos

da pesquisa são:

 OBJETIVO  2:  Acompanhar  e  analisar  um  grupo  de  mulheres  que  participa  da

comunidade software livre brasileira, no caso, o /MNT – Mulheres na Tecnologia, para

entender a motivação destas mulheres para participar e se associar a um grupo de

mulheres da tecnologia.

 TEMA: Motivação para a participação em grupos de mulheres.
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 OBJETIVO 3: Entender como se dão as interações sociais e organização no interior do

grupo /MNT, bem como outros grupos de mulheres, atentando para suas articulações

entre as práticas online e offline.

 TEMAS: 

 Interação entre membros e organização do grupo /MNT;

 A relação do /MNT com outros grupos de mulheres e tecnologia.

 OBJETIVO 4: Identificar as tensões e os conflitos provenientes das desigualdades de

gênero na área da TI  para entender  como as mulheres  do grupo /MNT percebem,

analisam e se posicionam frente a tais desigualdades de gênero neste contexto.

 TEMAS: Conflitos de gênero (na área da TI e no grupo /MNT):

 Sexismo;

 Estereótipos de gênero;

 A presença de homens no grupo;

 Resistência ao “pró equidade de gênero” ou “only women”.

 OBJETIVO 5: Identificar e entender as percepções das mulheres do /MNT em relação

ao ser mulheres, o movimento de mulheres, o feminismo e a suas atuações ativistas em

relação às TICs.

 TEMAS: 

 Mulheres, tecnologia e a relação entre eles;

 O /MNT enquanto  movimento  de  mulheres  e  os  feminismos  da/nas

tecnologias digitais.

Dessa forma, baseei as minhas interpretações sobre, dentre outras,  as perspectivas a

partir das suas falas e das linhas de ação das mulheres e do grupo estudado em relação aos

objetivos e temas citados, visando entender a relação do movimento de mulheres e as TICs.

A análise do conteúdo das falas das participantes deve ser realizada, como Braga (2005)

nos mostra, tendo em mente o contexto sócio-histórico da construção desses discursos:

Os  processos  de  enunciação  dos  ambientes  midiáticos  operam  no  interior  do
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contexto sócio-cultural que os cerca. Eles são parte de processos maiores de âmbito
histórico,  a  que  Foucault  (1986)  denomina  “formação  discursiva”,  um  sistema
complexo de condições sócio-histórica de produção de discursos. Nesse sentido, os
enunciados  acerca  da  feminidade  encontrados  no  material  discursivo  sob
investigação dizem de um feminino específico de um tempo e de um contexto – uma
feminidade moderna considerando o nosso momento histórico, o que aponta para o
carácter processual desta definição (BRAGA, 2005, p. 51).

Para  entender  as  linhas  de  atuação  deste  grupo,  baseei-me  nos  componentes  de

empoderamento  de  mulheres  em  TIC  apresentado  anteriormente  (capítulo  3),  visando

entender como abordam aspectos sociais, econômicos, legais e políticos e partem de mulheres

para mulheres. Da mesma forma como categorizarei as iniciativas mencionadas em enquanto

a  sociabilidade,  visibilidade,  debate,  capacitação,  pesquisa  e  tutoria,  também organizei  as

ações de empoderamento realizadas pelo grupo /MNT. Dessa forma, no capítulo 7, analisarei

a atuação do /MNT no empoderamento das mulheres na comunidade SL, averiguando a sua

motivação para a adoção desta tecnologia. Desta forma, busco relacionar o movimento de

mulheres da TI com as premissas da cultura livre e do SL.

 OBJETIVO  6:  Acompanhar  e  analisar  o  /MNT –  Mulheres  na  Tecnologia  -  para

entender as suas diferentes atuações no sentido do empoderamento de mulheres na

comunidade SL e assim entender quais são as perspectivas do grupo sobre o papel da

cultura livre neste processo.

 TEMAS: 

 O software livre como uma bandeira do grupo de mulheres na TI;

 Participação e contribuição do grupo para a comunidade SL – ações em

prol do empoderamento de mulheres.

Por  fim,  com  os  debates  e  análises  desenvolvidos  nesta  tese,  buscarei  alcançar  o

OBJETIVO  7  relativo  a  gerar  e  organizar  um  corpus teórico  sobre  tecnociência  digital

feminista no Brasil, no que se refere à gênero e software livre.

***

Neste  capítulo,  apresentei  o  fenômeno  da  presumida  ausência  de  mulheres  na

comunidade SL e das iniciativas de pró-equidade de gênero, principalmente, no que se refere

à existência de grupos de mulheres. Após isso, apresentei o objeto empírico relativo ao grupo
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de mulheres denominado /MNT - Mulheres na Tecnologia. Também apontei a metodologia

empregada  na  pesquisa,  a  etnografia  digital,  que  foi,  dentre  outras  técnicas  de  pesquisa,

realizada através da observação participante e não participante em ambientes presenciais e

digitais.  Dessa  forma,  as  técnicas  de  coleta  foram as  adequadas  a  cada  contexto,  usando

entrevistas,  formulário  online,  participação  em  eventos  e  gravação  de  palestras  e  outros

encontros, além de acompanhamento e observação do grupo. Também especifiquei o corpus

em termos de gravação de áudios e vídeos, entrevistas e formulário que coletei nos diferentes

locais,  além  de  links e  postagens.  Por  fim,  busquei  apresentar  como  as  análises  serão

realizadas  na  sequência  deste  texto,  utilizando-me  de  temas,  além  de  buscar  ações  que

denotem empoderamento das mulheres na comunidade SL. Os resultados da pesquisa serão

apresentados a seguir na parte dois desta tese, nos capítulos 5, 6 e 7.

No próximo capítulo, apresentarei um mapeamento que realizei sobre iniciativas que

abordam gênero e software livre no Brasil, categorizando-as de acordo com o tipo e origem do

projeto, abordagem (sociabilidade, visibilidade, debate, capacitação, pesquisa e tutoria) e tipo

de tecnologia (TI em geral ou tecnologias livres) e origem.
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II – RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA

5 UNIVERSO DA PESQUISA:  MAPEAMENTO DE GRUPOS  DE MULHERES  E

OUTRAS INICIATIVAS EM GÊNERO E SOFTWARE LIVRE

Nesta  primeira  seção  apresento  os  resultados  da  pesquisa  referentes  ao  objetivo

específico de identificar e analisar grupos, projetos e outras iniciativas organizadas por e para

mulheres na comunidade software livre no Brasil. Portanto, apresento os projetos encontrados

com uma breve descrição dos seus os objetivos e os tipo de atividades desenvolvidas em

relação às questões de gênero.

Inicio esta parte destacando três grupos nacionais de mulheres da área da TI com os

quais a comunidade software livre do Brasil conviveu nos últimos 5 anos: /MNT – Mulheres

na Tecnologia,  GarotasCPBr e o Feminino Livre.  Estes foram os grupos que inicialmente

comecei a investigar até a definição do atual objeto de pesquisa. Por ser o grupo escolhido

como objeto de estudo e por já ter sido apresentado no capítulo anterior, abordarei o /MNT de

forma mais aprofundada ao longo dos próximos capítulos. 

O Feminino Livre teve início em 2010 como um grupo de trabalho da 11ª edição do

Fórum Internacional  Software  Livre  (FISL)  contando  assim  com o  apoio  da  Associação

Software Livre, realizadora do fórum. O grupo tinha como objetivo promover a visibilidade

da contribuição das mulheres no evento e na comunidade software livre, bem como em todo o

âmbito das TI, através de debates, encontros e divulgação de pesquisas e notícias sobre o

tema. Dessa forma, dentre as suas integrantes há muitas gaúchas, afinal Porto Alegre – RS é a

sede da Associação Software Livre, organizadora do FISL. Apesar de sua atividade até a 12ª

edição do fórum realizada em 2011, ocasião na qual promoveu palestras, ações e encontros, o

grupo diminuiu suas atividades no ano seguinte, em 2012. Atualmente, o Feminino Livre não

apresenta mais atividades nos eventos da comunidade e nem atualiza mais os seus espaços na

web, como o site e o perfil no Facebook. Creio que a desarticulação se deveu ao afastamento

de suas lideranças; uma delas, por exemplo, mudou-se e agora reside e trabalha em outro país.

Com a extinção desse grupo, o FISL não teve a temática “gênero” demarcada em sua grade de

programação, apesar das tentativas dos organizadores de convidar o grupo a se reativar e

participar do FISL13137. Contudo, os organizadores do evento se preocuparam em apresentar

137

  Informação verbal e informal cedida por uma integrante da ASL.
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talentos  femininos  do  software livre  nacional  e  internacional  para  ministrar  palestras,

amenizando assim a falta do grupo de mulheres na articulação dessa temática.

O /MNT – Mulheres na Tecnologia138 e o GarotasCPBr139 são grupos que tratam da

tecnologia  da  informação  de  forma  geral,  mas  também  apresentam  forte  interesse  por

software livre  e  participam dos  eventos  desta  comunidade.  Dentro  da  temática  mulher  e

tecnologia da informação, os dois grupos buscam apontar as dificuldades enfrentadas pelas

mulheres neste meio, bem como auxiliar no ingresso e permanência de mulheres na TI. Os

grupos também alimentam seus sites e redes sociais com notícias sobre lançamentos, eventos

e outros assuntos ligados à TIC. 

O nome do grupo GarotasCPBr está relacionado ao evento Campus Party Brasil que

ocorre anualmente em São Paulo-SP, desde 2008 (CPBRASIL, 2014) e que, a partir de 2012,

passou a ter também uma edição em Recife-PE, a Campus Party Recife (CPRECIFE, 2014). A

Campus Party é de origem espanhola e se propõe a apresentar tecnologias de ponta, sobretudo

que estejam relacionada com a cultura pop e jovem. Dessa forma, além da mostra de soluções

tecnológicas, o evento possui a chamada “arena” para a confraternização dos participantes e

realização das atividades (palestras, oficinas, gincanas, etc.), bem como a área de  camping

(CPBRASIL, 2014),  assim os participantes não precisem se afastar da “festa” na hora do

descanso. A principal edição brasileira do evento, a Campus Party Brasil, é o principal local

de encontro do grupo GarotasCPBr mas este não é seu único objetivo.

O grupo foi criado na edição de 2009 do evento através de uma hastag no Twitter com o

mesmo nome e com o objetivo de reunir as participantes do evento para assim melhorar a

experiências  delas  neste  evento  onde  em  média  75%  dos  participantes  são  homens.

Evidentemente,  passar  uma  semana  cercadas  de  homens,  algumas  vezes,  escutando

“cantadas” e dormindo em barracas de camping são fatores que as deixam mais vulneráveis e,

portanto, motivadas ao contato com outras mulheres. Atualmente, o grupo visa convocar mais

mulheres ao evento e recepcionar as novatas, bem como debater a divisão de gênero na TI,

não apenas nesse mas também em outros eventos e espaços digitais.

A seguir,  apresento  outros  grupos e  projetos  nas  subseções  5.1.1 e  5.1.2,  nas  quais

apresento o mapeamento de grupos e outras iniciativas em gênero e software livre do Brasil e

de  fora do país,  respectivamente.  Contudo destaco  que o mapeamento  engloba  apenas  as

iniciativas  ocorridas  até  março de 2014 e reconheço que outros  eventos  ocorreram desde

138 Site: <http://www.mulheresnatecnologia.org/ >.
139 Site: <http://www.garotascpbr.com.br/>. O nome do grupo é relativo ao evento internacional 
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então. Na subseção 5.1.3, faço uma breve análise dos itens pesquisados e como podem ser

categorizados com ações para o empoderamento das mulheres com e nas TICs.
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5.1 GRUPOS DE MULHERES E OUTRAS INICIATIVAS EM GÊNERO E  SOFTWARE

LIVRE NO BRASIL

Os  quadros  a  seguir  são  resultados  do  mapeamento  feito  ao  longo  da  pesquisa  de

doutorado que representa o recorte dado ao universo: as mulheres e os grupos de mulheres

que participam da comunidade software livre do Brasil. Para cada grupo, projeto ou iniciativa,

apresentei uma breve descrição dos objetivos, realizadores e alguns contatos, ou seja,  site,

perfil no Facebook ou  blog, além de indicar o nome de uma das lideranças ou de algumas

participantes. 

Todas as iniciativas têm alguma relação com a comunidade software livre do Brasil, seja

porque são oriundas deste país (Quadro 06), ou porque, mesmo não tendo origem brasileira,

envolvem  alguma  brasileira  entre  as  participantes  (Quadro  07).  Dentre  os  contatos

apresentados,  destaquei  lideranças  ou  participantes,  visando  visibilizar  não  apenas  as

iniciativas mas também as mulheres envolvidas.

Cada uma das iniciativas foi analisada de acordo com as seguintes variáveis: tipo ou

natureza, origem, atividade, foco e tipo de abordagem. Tais variáveis assumiram enquanto

valor as seguintes categorias:

 Natureza: grupo  (grupos,  agrupamento,  coletivo,  grupo  de  usuários/as),  evento,

publicação, site/blog, política/programa, outros projetos; 

 Origem: Brasil, ou outro país; 

 Atividade: ativo, inativo; 

 Foco: TI em geral, tecnologias livres; 

 Tipo de abordagem: 

 Sociabilidade – criação de espaços presenciais ou online para a reunião e troca

social de mulheres em um ambiente mais amigável do que o vivenciado no dia

a dia destas estudantes, profissionais e ativistas das TICs.

 Debate – promoção de atividades como encontros, palestras e mesas-redondas

para o debate e conscientização sobre questões de gênero típicas das mulheres

na TI.

 Visibilidade – promoção de atividades que não apenas visibilizem as questões

de gênero, como citado na categoria “debate”, mas que, principalmente, visem

apresentar modelos de talento, sucesso e empoderamento das mulheres.
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 Capacitação  –  realização  de  atividades  para  a  formação  educacional  e,

principalmente, técnica das mulheres, através de cursos, oficinas, etc.

 Tutoria  –  execução  de  atividades  de  capacitação  nas  quais  as  participantes

aprendem programação e/ou outras habilidades, atuando em projetos práticos e

com  o  acompanhamento  de  um/a  tutor/a;  ou  a  atribuição  de  um/a  tutor/a

(participante veterano/a)  para uma participante novata em um grupo ou um

projeto com a intenção de facilitar o seu ingresso e permanência. 

 Pesquisa – realização de atividades de pesquisa ou produtos derivados.

Iniciativa Descrição Categoria /
Contatos

LinuxChix Brasil LinuxChix é uma comunidade 
internacional destinada a mulheres 
interessadas em GNU/Linux e os 
demais softwares livres. Inicialmente, 
foi criada em 1999 e passou a ser 
constituída pela comunidade criada ao 
redor do seu site, das listas de discussão
e do chat no IRC. Grupos locais foram 
criados em diferentes países sob os 
mesmos princípios, desde então. 
O LinuxChix Brasil, criado em 2000, 
foi um dos grupos de mulheres mais 
conhecidos e ativos da comunidade 
brasileira de software livre, encorajando
a participação de mulheres e 
colaborando com projetos livres.

Natureza: grupo; 
Inativo; 
Origem: outro país;
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade e capacitação.
Perfil no site internacional: 
<http://www.linuxchix.org/brazil.html> 

Site do grupo brasileira está inativo.
Liderança brasileira: Sulamita Garcia

Fonte: BR-LINUX (2005a); Dicas-L 
(2007); Garcia (2006), Selaimen (2006).

Encontro Nacional 
LinuxChix Brasil

Evento realizado pelo LinuxChix Brasil
em São  Paulo (2003 e 2004), Belo 
Horizonte (2005), Florianópolis (2006) 
Brasília (2007) com o objetivo de 
incentivar a participação de mais 
mulheres em eventos técnicos de 
software livre.

Natureza: evento; 
Inativo; 
Origem: Brasil;
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade e capacitação.

Fonte: BR-LINUX (2005b); Russo 
(2007); PCdoB (2007).

GNUrias Grupo de usuários/as de GNU/Linux e 
outros software livres do Rio Grande do
Sul composto em sua maioria por 
mulheres. Criado por inspiração no 
LinuxChix, se destacou pelo enfoque 
em inclusão digital, principalmente de 
jovens e idosos. O grupo também é 
responsável pela realização do evento 
Semana do Pingüim, que visava 
apresentar trabalhos em software livre 
realizados Univates e nas faculdades 
locais.

Natureza: grupo; 
Inativo;
Origem: Brasil;
Foco: tecnologias livres;
Abordagem: visibilidade e capacitação.

Site: <http://www.gnurias.org.br/> 
(desativado)

Fonte: Barreto (2003); Br-Linux (2003a); 
Brod (2011) Rezende (2004); Univates 
(2006).
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Projeto Software Livre 
Mulheres (PSL-Mulheres)

Coletivo de mulheres criado em 2003 
como uma alternativa aos demais 
grupos existentes para tratar de 
software livre e inclusão digital a partir 
da perspectiva das mulheres.
O PSL-Mulheres também é considerado
uma das iniciativas “horizontais” do 
PSL-Br, coletivo de diversas 
organizações e pessoas em prol do SL 
no país. Contudo, participaram do 
coletivo brasileiras, argentinas, 
bolivianas, paraguaias e uruguaias. 

Natureza: grupo; 
Inativo; 
Origem: Brasil;
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade e tutoria.

Site: 
<http://wiki.softwarelivre.org/PSLMulher
es/WebHome>
Liderança: Fernanda G. Weiden

Fonte: Br-Linux (2003b), Busaniche 
(2006), Faria (2004),.Viana (2004).

Programa SERPRO de 
Equidade de Gênero e 
Raça (PSEG)

Criado em 2007, é um programa do 
SERPRO, maior empresa de TI do 
governo federal brasileiro e que tem o 
software livre como uma de suas 
soluções tecnológicas. Derivado do 
programa Pró-Equidade de Gênero da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República, tem como 
objetivo evitar discriminações, 
conscientizar e garantir a igualdade 
entre os funcionários para o acesso, 
remuneração, ascensão e permanência 
na empresa.

Natureza: política/programa;
Ativo;
Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade, capacitação.

Página: 
<http://www.serpro.gov.br/conteudo-
oserpro/equidade-de-genero> 

GarotasCPBr O nome do grupo é relativo ao evento 
Campus Party Brasil que ocorre em São
Paulo. Foi criado na edição de 2009 do 
evento através de uma hastag no 
Twitter com o mesmo nome, com o 
objetivo de reunir as participantes do 
evento. Atualmente, o grupo visa 
convocar mais mulheres e recepcionar 
as novatas, bem como debater a divisão 
de gênero na TI, não apenas nesse mas 
também em outros eventos e espaços 
digitais.

Natureza: grupo; 
Ativo; 
Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate e 
visibilidade.

Site: 
<https://www.facebook.com/groups/garot
ascpbr/?fref=ts> 
Facebook: 
<https://www.facebook.com/groups/garot
ascpbr/?fref=ts> 

/MNT – Mulheres na 
Tecnologia

Grupo de mulheres que se utilizam de 
diversos meios de comunicação para se 
socializar, trocar experiência e fomentar
a igualdade de gênero. Um dos grupos 
mais ativos no momento, tem sua 
origem em 2009 com a associação de 
mulheres de Goiânia-GO, que se 
conheceram através da lista de 
discussão do Debian-GO.

Natureza: grupo; 
Ativo; 
Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate e 
visibilidade.

Site e blog: 
<http://mulheresnatecnologia.org/>
Groups: 
<https://groups.google.com/forum/#!
forum/mulheres-na-tecnologia> 

KDE Lovelance Grupo de usuárias e contribuidoras do 
KDE, interfase gráfica para 
GNU/Linux, que tem como objetivo 

Natureza: grupo, blog;
Inativo;
Origem: Brasil;
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incentivar a participação de mulheres 
em espaços de debate e produção de TI,
além de divulgar o KDE. O grupo 
manteve um blog e uma lista de 
discussão criados em 2010. 

Foco: tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade, debate;

Blog: 
<http://kdelovelace.wordpress.com/> 
(desativado)
Lista de discussão: 
<http://www.freelists.org/list/kdelovelace
> 
Co-fundadora: Aracele Torres

Fonte: Torres (2010, )

Feminino Livre Grupo de trabalho da Associação de 
Software Livre e do Fórum 
Internacional de Software Livre 
responsável por promover um viés de 
gênero na organização e programação 
do FISL e outros espaços. Criado em 
2010, atuou nas edições de 2010 e 2011 
do FISL e reapareceu na edição de 2013
da Campus Party Brasil.

Natureza: grupo; 
Inativo; 
Origem: Brasil;
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate e 
visibilidade.

Blog: 
<http://femininolivre.wordpress.com/>
Facebook: 
<https://www.facebook.com/femininolivr
e>

Labdebug. Mulheres e 
tecnologia: teoria e 
práticas na cultura digital

Laboratório criado pelo já concluído 
Projeto de Pesquisa e Extensão 
“Mulheres e tecnologia: teoria e 
práticas na cultura digital”, em 2010, 
com o objetivo promover cursos e 
debates sobre tecnologias livres de e 
para mulheres. Era localizado na 
Faculdade de Comunicação da 
Universidade Federal da Bahia.

Natureza: projeto;
Inativo;
Origem: Brasil
Foco: tecnologias livres;
Abordagem: visibilidade, capacitação e 
pesquisa.

Site: <http://labdebug.net>
Coordenadora: Graciela Natansohn e 
Karla Brunet

Mulheres na Computação Blog criado em 2010 a partir da 
experiência da autora de ser a única 
mulher numa turma de computação da 
USP e de sua constatação de que 
existem poucos perfis de mulheres em 
fóruns como o VivaoLinux e 
ScriptBrasil. A blogueira também 
participa de outros projetos envolvendo 
gênero e software livre. A logomarca do
blog é uma versão feminina do TUX, 
pinguim mascote do Linux.

Natureza: blog;
Ativo;
Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres; 
Abordagem: debate e visibilidade.

Site: 
<http://mulheresnacomputacao.com> 
Autora: Camila Achutti
Fonte: Mulheres na Computação (2013).

II Encontro Baiano 
Mulheres e Mídias

Encontro organizado pelo coletivo 
Mulher e Mídia Bahia em 19 de outubro
de 2011, na Faculdade de Comunicação 
da UFBA, com o intuito de debater o 
tema Mulher e Cultura Digital. Como 
parte de sua ação feminista frente às 
TICs, o evento promoveu em parceria 
com o LabDebug Na sua programação, 
houve uma oficina de produção de 
blogs feministas com o software livre 
Wordpress 

Natureza: evento;
Origem: Brasil;
Inativo;
Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade e capacitação.

Site: 
<http://www.mulheresemidias.com.br/201
1/10/ii-encontro-baiano-mulheres-
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midias.html> 

GIG@ – Grupo de 
pesquisa em Gênero, 
Tecnologias Digitais e 
Cultura

Grupo de pesquisa e extensão do  
Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura 
Contemporâneas da UFBA e criado e 
registrado em 2011 no CNPq. O grupo 
estuda, pesquisa e adota software livres 
em seus projetos.

Natureza: grupo; 
Ativo;
Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: debate, visibilidade, 
capacitação e pesquisa.

Site: <http://gigaufba.net/>
Coordenadora: Graciela Natansonh

EncontrADa – corpo, 
feminismo e tecnologia: 
livre! 

Evento realizado por voluntários no 
hackLab Nuvem - estação rural de arte 
e tecnologia, localizado no Vale do 
Pavão, em Visconde de Mauá -RJ, de 4 
a 6 de maio de 2012. O encontro, que 
hospedou os participantes, visou 
relacionar diferentes ativismos, 
inclusive o feminista, com as 
tecnologias livres e questões sobre o 
corpo das mulheres.
Houve a previsão para setembro de 
2014 de uma segunda edição do evento 
em Fumaça, município de Resende-RJ.

Natureza: evento; 
Ativo; 
Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade, debate e 
tutoria.

Site: <http://nuvem.tk/?encontrada/> e 
<http://nuvem.tk/?encontrADa> 
Site da edição de 2014: 
<http://encontrada.hotglue.me/>. 

Rails Girls Brasil Rails Girls é uma comunidade 
internacional que busca introduzir a 
tecnologia nas vidas das mulheres, 
incentivando a sua criatividade, através 
de oficinas de programação com a 
linguagem Ruby on Rails. Original da 
Finlândia, a comunidade conta com 
adeptos, normalmente, participantes das
comunidade locais do Ruby on Rails de 
diversas cidades do mundo, que 
produzem eventos nos moldes do Rails 
Girls. No Brasil, ocorreram em 2012, 
em Porto Alegre, São Paulo, Recife, 
Belém, Natal, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte; e em 2013, em Campina 
Grande, Fortaleza, Salvador e Porto 
Alegre.

Natureza: grupo, evento; 
Ativo; 
Origem: outro país;
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade, capacitação e tutoria.

Site da comunidade internacional: 
<http://railsgirls.com/> com link para as 
páginas de todos os eventos.
Twitter: <http://twitter.com/railsgirls_br> 

Girl Geek Dinners Brazil Evento baseado no Girl Geek Dinners 
que se iniciou em 2005, em Londres, 
devido a baixa participação de mulheres
em eventos técnicos da TI. A primeira 
edição brasileira ocorreu em 2011.
Em 2012, realizou-se o Girl Geek 
Dinner Brazil – Edição Especial FISL 
realizado em paralelo ao FISL – Fórum 
Internacional de Software Livre para 
atrair também as participantes deste 
fórum. O evento visa estimular a 
participação de mulheres em eventos de
TI e promover networking.

Natureza: evento;
Ativo;
Origem: outro país;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade, debate e 
visibilidade.

Blog: <http://ggdbrazil.wordpress.com/> 

Nerds de Batom Agrupamento de mulheres criado 
devido a falta de mulheres em encontros

Natureza: grupo; outros projetos;
Inativo;
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de software livre com o intuito de 
apresentar painéis em eventos de 
software livre, discutindo questões de 
gênero na TI e possíveis soluções para 
aumentar a presença de mulheres na 
área. Em 2012, o painel foi realizado no
Latinoware e no Fórum de Software 
Livre de Duque de Caxias.

Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: debate e visibilidade.
Coordenadora: Desireé Santos
Integrantes: Eliane Domingos, Carol 
Souza, Cris Geyer, Viviane Sousa e 
Desireé Santos.

Site: Não encontrado.
Fonte: LATINOWARE2012 (2012); 
Souza (2012); SINDPD-RJ (2012).

RodADA Hacker – oficina
de programação para 
meninas e mulheres 

Oficinas que ocorrem ao longo de um 
dia para ensinar mulheres e meninas a 
programar em projetos práticos, 
buscando promover um maior 
protagonismo delas na internet. Equipes
com até 5 mulheres e uma tutora 
elaboram e desenvolvem livremente 
seus projetos. A primeira edição ocorreu
em São Paulo, em 2013.

Natureza: evento; 
Ativo; 
Origem: Brasil;
Foco: tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade, visibilidade e 
tutorias.

Site: <http://rodadahacker.com> 
Facebook: 
<https://www.facebook.com/RodAdaHac
ker> 

Política anti-assédio do 
FISL – Fórum 
Internacional de Software 
Livre.

Política criada e aplicada desde 2013 
com o incentivo da palestrante 
convidada Valerie Aurora, cofundadora 
da iniciativa pró inserção de mulheres 
na TI, a Ada Initiative. É baseada na 
política anti-assédio do wiki Feminist 
Geek. Visa evitar o assédio que, 
segundo a entidade citada, é o principal 
motivo do afastamento de mulheres em 
eventos de TI. Busca proteger não 
apenas mulheres, mas também evitar 
discriminação de raça, idade, aparência 
física, dentre outras. 

Natureza: política/programa
Ativo;
Origem: Brasil;
Foco: tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade;

Versão 2013: 
<http://softwarelivre.org/fisl14/o-
evento/politica-anti-assedio> 

Fonte: Salves (2013); FISL14 (2013a

Livro do Gig@ - “Internet 
em código feminino: 
teorias e práticas”

Publicação de 2013 do grupo de 
pesquisa GIG@/UFBA que reúne textos
de pesquisadoras do Brasil, Espanha e 
Argentina sobre o tema de Gênero 
Tecnologias Digitais, incluindo o 
software livre, e que aborda, por 
exemplo, os grupos de mulheres e a 
participação feminista na Wikipédia. O 
livro está disponível para download sob 
a licença Creative Commons. Também 
possui versão impressa em espanhol, 
visto que é publicado pela editora 
argentina La Crujía.

Natureza: publicação;
Ativo;
Origem: Argentina/Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: debate, visibilidade e 
pesquisa.

Site: <http://gigaufba.net/internet-em-
codigo-feminino/>.
Organizadora: Graciela Natansohn 

Blog Mulheres, 
Tecnologia e 
Oportunidades

Blog criado em 2013 na rede social do 
portal Software Livre Brasil com o 
intuito de abordar a escassez de 
mulheres na TI e também as 
oportunidade e modelos dessa área. 
Apesar de tratar de tecnologia de uma 
forma geral, divulga muitos eventos e 
projetos de software livre. Seu blogroll 

Natureza: blog/site; 
Ativo; 
Origem: Brasil;
País: Brasil;
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: debate e visibilidade.

Página: 
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é composto por uma lista de projetos 
sobre mulheres e tecnologia digitais, 
dentre os quais, alguns são projetos 
sobre mulheres na comunidade software
livre.

<http://softwarelivre.org/mulheres/> 
Autora: Adriana Cássia da Costa 

EnkkontrADA 2013 - kk 
na Nuvem - 2013: o 
feminismo é uma 
tecnologia pós-
apocalíptica? 

Evento planejado para dar continuidade 
ao EncontrADa e ocorrer também no 
hackerLab Nuvem em 2013, mas que 
não se realizou.

Natureza: evento; 
Inativo; 
Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade, debate e 
capacitação.

Site: 
<http://nuvem.tk/wiki/index.php/Enkkont
rADA_2013>

MariaLab Hackerspace ou hackerlab em 
planejamento para ser destinado às 
mulheres e favorecer a maior 
participação delas nestes espaços de 
construção de conhecimento, projetos e 
de socialização. Hackerspaces são 
laboratórios colaborativos e de livre 
acesso mantidos por voluntários sem 
qualquer vínculo com iniciativa privada
ou governo. Em planejamento desde 
2013, realizou seu primeiro encontro 
em São Paulo, em 2014.

Natureza: projeto; 
Ativo; 
Origem: Brasil;
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade, capacitação e tutorias.

Site: <http://www.marialab.com.br/>
Fundadora: Vanessa Guedes

PyLadies Brasil O PyLadies é uma comunidade 
internacional de tutoria formada por 
desenvolvedoras web que buscam um 
maior protagonismo das mulheres 
na comunidade de código aberto da 
linguagem de programação Python. Em 
2014, surge o grupo PyLadies Brasil, 
que dá origem ao PyLadies Natal, 
iniciando assim os grupos locais. Outras
cidades que se articulam para criar seus 
grupos são Brasília e São Paulo. Há a 
recomendação de reuniões mensais para
união dos grupos.

Natureza: grupo; 
Ativo; 
Origem:
Foco: tecnologias livres; Abordagem: 
sociabilidade, debate, visibilidade, 
capacitação e tutoria.

Site internacional: 
<http://www.pyladies.com>
Facebook PyLadies Brazil: 
<https://www.facebook.com/PyLadiesBra
zil> 
PyLadies Natal: 
<http://pyladiesnatal.potilivre.org/>

Fonte: Silva (2014).

1º Encontro do PyLadies 
Natal

Um dos principais focos dos grupos 
ligados ao PyLadies é a realização de 
eventos com palestras e capacitação de 
mulheres a partir do PyLadies Kit. O 
primeiro encontro organizado pelo 
PyLadies Natal foi em 29 de março de 
2014 com o objetivo de capacitar e 
divulgar o Python, através de palestras, 
cases e oficina de programação.

Natureza: evento; 
Ativo; 
Origem:
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade e tutoria.

Site: 
<http://pyladiesnatal.potilivre.org/evento/
>
Organizadoras: Ana Clara Nobre, 
Katyanna Moura e Gabriela Cavalcante
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Technovation Challenge 
Brasil 

O Technovation Challenge é um 
programa que associa tutoria e 
educação a distancia e presencial para 
incentivar mulheres jovens (10 a 23 
anos) a criarem aplicativos móveis com 
o MIT App Invetor ao longo de 3 meses
de aulas e oficinas, que são finalizadas 
em um evento. Profissionais de grandes 
empresas ajudam a avaliar e indicar as 
equipes premiadas. O desafio visa atrair
mais meninas para as áreas de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática 
(STEM) e incentivar o 
empreendedorismo. A edição de 2013 
contou com uma equipe brasileira. 
Projetos locais visam divulgar a 
iniciativa e promover seus próprios 
desafios. O Technovation Challenge 
Brasil é um grupo de voluntários que 
realizou um desafio nacional em 2014 
em São Paulo, Santarém, Santos, 
Curitiba e Porto Alegre, selecionando 
equipes para serem inscritas no evento 
internacional.

Natureza: evento; 
Ativo; 
Origem:
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: visibilidade e tutoria.

Site da iniciativa internacional: 
<http://www.technovationchallenge.org/h
ome/> 
Facebook TCB: 
<https://www.facebook.com/technovation
Brasil>
Liderança brasileira: Camila Achutti
Fonte: Achutti (2014).

Projeto Programar o Meu 
Futuro

Projeto de capacitação de meninas em 
fase escolar em programação como 
complemento das aulas de ciências. 
Busca incentivar o ingresso na 
educação superior e indica áreas de 
atuação em análise e desenvolvimento 
de software. Estão envolvidos na sua 
promoção: IFRN, empresa 
ThoughtWorks, colégio FLOCA, EURN
e CNPq. São previstas a realização de 
oficinas, eventos e produção de vídeo 
aulas. Em 2014, realizaram a primeira 
edição do evento chamado Code Girl, 
composto por palestras e minicursos 
sobre Ruby e Ruby on Rails para 
estimular a atuação de mulheres no 
mercado de trabalho em TI.

Natureza: projeto, evento;
Ativo;
Origem: Brasil;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: debate, visibilidade, 
capacitação.
Site: 
<http://www.programarmeufuturo.com/> 
Coordenadora: Cláudia Ribeiro

Quadro 06: Grupos e outras iniciativas em gênero e software livre do Brasil
Fonte: produção nossa.

Esclareço  que  não  inclui  nesta  lista  os  eventos  que  promoveram  palestras,  mesas,

oficinas e outras atividades com o foco em mulheres ou que convidaram os grupos citados a

contribuírem com conteúdo  ou  com sua  presença.  Tais  eventos  são  inúmeros  e  o  temas

“mulheres e TI” e “mulheres e software livre” vêm se tornando cada vez mais recorrentes na

comunidade  software livre  no  Brasil.  Alguns  desses  eventos  de  software livre  e  que

abordaram  o  tema  de  gênero  são140:  FISL  –  Fórum  Internacional  de  Software  Livre,

140 Alguns eventos de software livre que coletei a partir da lista de discussão do grupo MNT desde 2012.
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CONSEGI –  Congresso Internacional  Software Livre e Governo Eletrônico,  Latinoware -

Conferência Latino-Americana de Software Livre, Fórum da Revista Espirito Livre, FLISOL

- Festival Latino Americano de Instalação de Software Livre, Debian Day, Ciclo de Palestras

Software Livre do SINDPD-RJ e Fórum Goiano de Software Livre.
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5.2 GRUPOS DE MULHERES E OUTRAS INICIATIVAS EM GÊNERO E  SOFTWARE

LIVRE INTERNACIONAIS

O Quadro 07 segue a mesma categorização empregada no quadro da subseção anterior

para o detalhamento de iniciativas em gênero e software livre que mesmo não sendo oriundas

do Brasil, envolvem a participação de brasileiras.

Iniciativa Descrição Categoria /
Contatos

Eclectic Tech Carnival 
– /etc 

Eventos compostos por oficinas e 
debates iniciados em 2002 e destinados 
a mulheres interessadas em hardware e 
software livres (FLOSS). Os encontros 
ocorrem em diferentes cidades do 
mundo, mas o grupo principal é 
originado na Holanda. Uma edição 
brasileira foi realizada em Salvador-BA 
em 2007. Para 2014 estava previsto a 
realização do evento em Barcelona-ES.

Natureza: evento; 
Ativo; 
Origem: Holanda/internacional
Foco: tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade debate, 
visibilidade e capacitação.

Site: <http://eclectictechcarnival.org>
Fonte: SALON21 (2007), GOA (2007).

Debian Women Project Subprojeto do Debian Project (SO livre) 
criado em 2004 e que objetiva dar 
visibilidade à atuação das mulheres, 
além de captar mais colaboradoras. O 
projeto também divulga os perfis das 
contribuidoras do Debian e as põe em 
contato com as interessadas via lista de 
discussão e canal no IRC.

Natureza: grupo, projeto; Ativo; 
Origem: internacional
Foco: tecnologias livres; Abordagem: 
sociabilidade, debate, visibilidade, 
capacitação e tutoria.

Site: <http://www.debian.org/women/>
Participante brasileira: Fernanda G. 
Weiden

GNOME Women Grupo pertencente projeto GNOME e 
destinado a incentivar a contribuição de 
mulheres a este ambiente gráfico para 
GNU/Linux, desenvolvido em 
comunidade e liderado pela GNOME 
Foundation. O grupo é focado em criar 
um ambiente mais confortável e 
acolhedor ao ingresso e capacitação das 
mulheres. Há arquivamento de 
mensagens da lista de discussão do 
grupo desde 2005.

Natureza: grupo; 
Ativo; 
Origem: internacional
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade e tutoria.

Site: 
<http://wiki.gnome.org/GnomeWomen/>
Lista de discussão: 
<http://mail.gnome.org/archives/gnome-
women-list/>
Participante brasileira:

Outreach Program for 
Women

Programa que visa desenvolver as 
habilidades de mulheres (maiores de 18 
anos) em programação, design, 
documentação ou marketing para assim 
captar mais mulheres projetos de 
software livre. Inicialmente mantido 
pela GNOME Foundation e inspirado no
Google Summer of Code, que contudo, 
apresentava baixa participação de 

Natureza: evento; 
Ativo; 
Origem: internacional
Foco: tecnologias livres; 
Abordagem: visibilidade, capacitação e 
tutoria.

Site: 
<http://wiki.gnome.org/OutreachProgram
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mulheres. Atualmente, o programa 
envolve várias organizações e projetos 
para os quais as participantes submetem 
propostas de colaboração. As 
participantes selecionadas recebem bolsa
e por 4 meses são orientadas para o 
desenvolvimento do seu projeto. O 
programa já tem 8 rodadas que ocorrem 
desde 2010/2011. Em 2014, o programa 
ganhou o Prêmio de Software Livre da 
Free Software Foundation.

ForWomen>
Participantes brasileiras: Nanci de Brito 
Bonfim, Luciana Fujii Pontello, Aline 
Duarte Bessa, Fabiana Pedreira Simões, 
Melissa Wen, Gabriela Salvador Thumé, 
Louise Penna Poubel e Brena Monteiro 
de Jesus, 
Fonte: FSF (2014)

Gender Equality in Free 
and Open Source Software
(FOSS)

Comunidade online criada em 2012 pela
UNESCO - Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura para servir de repositório de 
projetos e grupos de diversos países 
sobre gênero e FOSS. Visa elencar e 
reunir pessoas e entidades interessadas 
na sub-representarão de mulheres na TI 
e, principalmente, com a brecha digital 
de gênero na comunidade software livre 
e open source (FOSS). Para formar a 
página “FOSS Groups for Women and 
Girls” a UNESCO realizou uma 
chamada de projeto e grupos. O grupo 
brasileiro /MNT está nesta lista.

Natureza: site/wiki;
Inativo;
Origem: internacional;
Foco: TI em geral e tecnologias livres;
Abordagem: socialização, debate e 
visibilidade.

Site: <http://www.wsis-
community.org/pg/groups/329964/gender
-equality-in-free-and-open-source-
software-foss/> 

Fonte: ONUBR (2012), UNESCO 
(2012).

Flossie – women & 
software libre 

Evento promovido anualmente por 
voluntários do Flossie Collective e com 
do grupo sem fins lucrativos Fossbox, 
em Londres-RU. O evento reúne artistas,
pesquisadoras e ativistas que trabalham 
com gênero e tecnologias livres em 
diferentes países.

Natureza: evento; 
Ativo; 
Origem: outro país; 
Foco: tecnologias livres;
Abordagem: sociabilidade, debate, 
visibilidade e pesquisa.

Site: <http://www.flossie.org/>
Facebook: 
<https://www.facebook.com/groups/1237
02984385026/?fref=ts>
Palestrantes brasileiras na edição de 
2013: Ana Luísa Losnak, Daniela Feitosa
e Mônica Paz.

Quadro 07: Grupos e outras iniciativas em gênero e software livre de fora do Brasil
Fonte: produção nossa.
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5.3  AÇÕES  PARA  O  EMPODERAMENTO  DAS  MULHERES  NA  COMUNIDADE

SOFTWARE LIVRE

É  interessante  destacar  que  alguns  desses  grupos  ou  projetos  buscam  homenagear,

através de seus nomes, a primeira programadora de computadores, a inglesa Ada Lovelace

Byron, que também era matemática autodidata. É preciso mencionar que ela foi a primeira

programadora, entre homens e mulheres, e alcançou este feito mesmo antes da criação do

primeiro  computador  (PLANT,  1999).  Como  exemplo  dessa  menção  à  primeira

programadora,  temos  os  projetos  EncontrADA,  RodADA  Hacker  e  KDE  Lovelace,

convertendo-se em um modelo da atuação de mulheres na TI e no software livre.

Outro aspecto interessante proporcionado pela análise da denominação dos projeto que

notei foi a utilização do termo “mulheres”, ou similares, no plural. Intencionalmente ou não, o

uso do plural remete à diversidade de semelhanças e de diferenças que constituem o grupo das

mulheres, assim como questões culturais de representação de gênero, etc. (HARAWAY, 2009;

HARDING, 1993; NICHOLSON, 2000; PISCITELLI, 2002). Alguns exemplos são: Debian

Women Project, PyLadies Brasil, Rails Girls, GarotasCPBr e PSL Mulheres.

No que se refere à abordagem das iniciativas pesquisadas, as categorias “sociabilidade”,

“visibilidade” e “debate” são as mais recorrentes, sendo que em alguns casos estas abordagens

se mesclam, mas também podem ser verificadas em separado dentro um mesmo grupo. 

Como iniciativas em sociabilidade, a reunião em grupos para a troca de experiências

entre mulheres que atuam na mesma área é realizada através de listas de discussão, fóruns em

mídias sociais como o Facebook e em encontros presenciais realizadas em grandes eventos,

tal como faz o GarotasCPBr. Já a Política anti-assédio do FISL – Fórum Internacional de

Software Livre foca na melhoria do contato social do evento.

Dar visibilidade aos talentos das mulheres e às questões de gênero que elas enfrentam é

uma  preocupação  de  muitos  dos  projetos  citados.  Como  exemplo  disto,  o  GarotasCPBr

costuma  apresentar  casos  de  sucesso  dentre  seus  membros  através  de  palestras  com

convidadas  e  divulgação  em  mídias  digitais,  como  sites,  perfis  no  Twitter  e  grupos  no

Facebook.  Neste  mesmo sentido,  o  blog Mulheres  na Computação divulga notícias  como

“Vozes Femininas – Valerie Aurora (Ada Initiative)”141.

Já os debates visam incluir o tema de gênero na agenda da comunidade e de toda a

141 Disponível  em:  <http://mulheresnacomputacao.com/2013/07/26/vozes-femininas-valerie-aurora-ada-
initiative/>. Acesso: 27 ago. 2014.
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sociedade. Por exemplo, o grupo GarotasCPBr promove o debate sobre gênero e TI, como o

que ocorreu na mesa “Mulheres e software livre” que assisti durante a Campus Party 2012.

Também atribuí as categorias “capacitação” e “tutoria” a muitas iniciativas que também

apresentam alguns pontos em comum. Por exemplo, no 1º Encontro do PyLadies Natal houve

palestras de conscientização e de capacitação na linguagem de programação Python, além da

execução de projetos com esta linguagem com a ajuda das/os tutoras/es, que na comunidade

também são chamados  de  mentoras/es.  Também é notório  o crescimento  de  projetos  que

visam alcançar meninas em fase escolar, incentivando-as para o ingresso na faculdade e para a

área das ciências exatas, tentando assim incidir nesta que é uma questão histórica. Com o uso

de  SL,  temos  o  Technovation  Challenge Brasil  que  promove desafio  computacional  para

meninas em idade escolar.

Uma vez identificadas tais iniciativas e diferentes abordagens ao tema de gênero em

decorrência das atividades realizadas, também analisarei como algumas destas iniciativas se

relacionam com o empoderamento  das  mulheres  frente  às  TICs  de  acordo  com as  ações

recomentadas  por  Huyer  (2006).  Esta  autora  indica  algumas  ações  que  promovem  o

empoderamento político, legal, econômico e social das mulheres através das TICs tanto no

âmbito  individual  quanto  no  coletivo  com alcance  local,  nacional  e  internacional.  Dessa

forma,  aproveitei  esta  categorização  para  apresentar  no  Quadro  08 a  relação  com  as

iniciativas pró igualdade de gênero que identifiquei ao longo da pesquisa e assim exemplificar

algumas  formas  pelas  quais  as  mulheres  e  suas  organizações  vêm  fomentando  o

empoderamento de mulheres na comunidade software livre do Brasil.
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Ações Iniciativas ligadas à comunidade SL no Brasil

Categoria: Político, Legal e Econômico

Criar  ambiente  favorável  para  o  apoio  e  o
encorajamento da promoção da igualdade de acesso às
TICs pelas mulheres e,  ainda, que este ambiente seja
regulado e possua políticas públicas (HUYER, 2006).

Poucas iniciativas  levantadas atendem a este critério
devido á ausência de mobilização política na área de
gênero  e  TI  na  comunidade.  Contudo,  o  grupo  de
mulheres GarotasCPBr e o  hackerspace MariaLab se
aproximam  dessa  categoria  devido  ao  objetivo  de
encorajar  a  participação  de  mulheres  em  ambientes
ligados à TIC. Outras iniciativas que se adéquam aqui
são  a  política  anti-assédio  adotada  pelo  FISL  e  o
Programa  Serpro  de  Equidade  de  Gênero  e  Raça
(PSEG).

Categoria: Social e Econômico

Desenvolver  conteúdos  que  incentivem  as  mulheres
sobre a importância de seus conhecimentos locais, de
sua vida diária e de sua atuação e responsabilidades no
âmbito familiar e dos negócios, além de informações
sobre saúde, agricultura, recursos naturais e pequenos
negócios (HUYER, 2006).

A maioria das iniciativas deste mapeamento atente a
este princípio, mesmo que parcialmente, como o caso
de publicações como o Livro do Gig@ - “Internet em
código feminino: teorias e práticas”, as palestras e as
mídias sociais alimentadas pelos grupos de mulheres
GarotasCPBr e /MNT – Mulheres na Tecnologia, além
do  evento  EncontrADa  –  corpo,  feminismo  e
tecnologia: livre! 

Incentivar o aumento da representação de mulheres em
todos  os  níveis  da  educação  formal  em  ciência  e
tecnologias, incluindo as TICs (HUYER, 2006).

A maioria das iniciativas encontradas são relativas à
educação informal como: as oficinas do Labdebug e
da  RodADA Hacker;  os  eventos  de  capacitação  e
tutoria  PyLadies  Brasil  e  o  Rails  Girls;  além  de
programas como o Technovation Challenge Brasil e o
Outreach Program for Women.

Promover a empregabilidade e a geração de renda das
mulheres na TI (HUYER, 2006).

Além das iniciativas de capacitação já citados e que
visam, em um segundo plano, o impacto na carreira
das mulheres, há projetos que destacam e incentivam o
empreendedorismo  como  o   Encontro  Nacional  de
Mulheres  na  Tecnologia  e  o  Blog  Mulheres  na
Computação.

Categoria: Social e Político

Promover estratégias de governo eletrônico, apoio aos
direitos civis e humanos e de grupos defesa às mulheres
(HUYER, 2006).

A Unesco Mulheres já apresentou interesse em SL. Os 
grupos /MNT e GarotasCPBr atuam contra o sexismo 
na comunidade e o /MNT já teve como colaborador 
em um de seus eventos com a Secretaria de Política 
para as Mulheres - SPM.

Quadro 08: Ações para o empoderamento das mulheres frente as TICs.
Fonte: produção nossa.

***

Ao apresentar este conjunto de iniciativas e de grupos que atuam em gênero e software

livre no Brasil e que compõem o universo desta pesquisa, posso ilustrar e reforçar algumas

das justificativas para a escolha do objeto empírico da presente pesquisa. Em primeiro lugar,

considero o grupo /MNT - Mulheres na Tecnologia o maior, o mais duradouro e o mais ativo

grupo de mulheres organizadas que atuam na comunidade SL. Em segundo lugar, destaco a
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relação do grupo com a comunidade SL que se inicia com a origem do grupo a partir da

reunião  de  algumas  ativistas  desta  comunidade  e  segue  com  o  SL sendo  uma  das  suas

bandeiras. O que pode ser notado com o fato do grupo frequentar vários eventos e espaços

digitais relativos a esta comunidade. Em terceiro lugar, com a análise do grupo /MNT, posso

ter  acesso a diferentes abordagens e linhas  de ação para o empoderamento das mulheres,

inclusive com o uso dos SL. Por fim, considero que estes pontos são relevantes para a escolha

do objeto empírico e, ainda, para justificar o fato de este não ser um grupo com foco exclusivo

em SL. Inclusive, não localizei outro grupo que pudesse cumprir estes requisitos, como o foco

no SL e os já citados acima.

Uma vez apresentadas tais iniciativas em gênero na comunidade SL, para entender o

fomento  do  empoderamento  das  mulheres  desta  comunidade,  seguirei  analisando  o  caso

específico do objeto empírico desta pesquisa, o grupo /MNT - Mulheres na Tecnologia, no

capítulo que se segue.
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6  O  GRUPO  /MNT –  MULHERES  NA TECNOLOGIA:  INTERAÇÕES  SOCIAIS,

TEMAS E FEMINISMOS

No capítulo anterior, fiz mapeamento do universo de pesquisa relativo às mulheres, aos

grupos de mulheres e outras iniciativas em gênero e SL. Neste capítulo, abordarei o grupo

pesquisado, o /MNT – Mulheres na Tecnologia, e sua atuação na área da TI. Dessa forma,

busco  aprofundar  o  entendimento  e  interpretação  sobre  as  atividades  do  grupo  e  das

perspectivas  das  participantes  em  relação  à  sua  condições  de  mulheres em  uma  área

tecnológica, que se mescla com comunidade software livre. Sendo assim, apresento a análise

de dados e informações aprofundando-me no contato e na imersão nas atividades e discussões

do grupo. 

Na primeira seção do capítulo, a seção 6.1, apresento algumas considerações sobre o

grupo em estudo, o de mulheres atuantes na tecnologia da informação, justificando a escolha e

ratificando o meu entendimento sobre a categoria mulheres (HARAWAY, 2009; HARDING,

1993; NICHOLSON, 2000; PISCITELLI, 2002). Na seção 6.2, relato sobre os meus primeiros

contatos com o objeto empírico deste estudo, o grupo /MNT. 

Na  seção  6.3,  identifico  algumas  motivações  sobre  a  participação  em  grupos  de

mulheres. Pata tanto, analisei as falas de integrantes do /MNT e, como informação secundária,

as falas de outras mulheres que atuaram nas atividades presenciais  ou espaços digitais do

grupo estudado.

Na sequência,  na seção 6.4,  apresento algumas peculiaridades  da organização e  das

interações entre integrantes e líderes do /MNT. Já na seção 6.5, trato de alguns conflitos de

gênero  enfrentados  pelas  integrantes  deste  grupo.  Considero  este  tema  essencial  para  o

entendimento  dos  problemas  enfrentados  por  estas  mulheres,  visto  que  tais  conflitos  são

recorrentes nas falas destas mulheres e têm relação direta com algumas das motivações que as

levam a participar de grupos de mulheres da TIC. 

Ainda no que diz respeito às interações mantidas dentro do grupo, abordo, na seção 6.6,

a relação do /MNT com outros grupos e iniciativas em gênero e tecnologias digitais.

Após tratar de questões interacionais do grupo de mulheres nas TICs,  na seção 6.7,

passo a analisar alguns dos temas tratados pelo /MNT, no que se refere ao serem mulheres, à

tecnologia digitais e, ainda, à relação entre gênero e TIC. 

Por fim, na seção 6.8, investigo a atuação do grupo em seu ativismo no movimento de
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mulheres  e  sua  relação  com  os  feminismos,  buscando  entender  quais  as  percepções  e

concepções  que  estas  mulheres  fazem  de  si  mesmas  diante  das  relações  de  gênero,

principalmente, na área das TICs.

Sendo assim,  de  forma  esquematizada,  neste  capítulo,  analiso  o  grupo de  mulheres

/MNT de acordo com os seguintes temas:

 O perfil das mulheres observadas

 Meus primeiros contatos com o /MNT

 Motivações para a participação em grupos de mulheres; 

 Interações sociais internas e externas ao grupo;

 A relação do /MNT com outros grupos de mulheres em tecnologia;

 /MNT e conflitos de gênero;

 Temas abordados no /MNT: mulheres, tecnologia e a relação entre eles;

 O /MNT enquanto movimento de mulheres e os feminismos da/nas TICs 

Ao abordar tais temas em relação ao objeto deste estudo, busquei cumprir os objetivos

de pesquisa referentes a acompanhar e analisar o ambiente comunicacional de um grupo de

mulheres que participa da comunidade software livre brasileira, no caso, o /MNT – Mulheres

na  Tecnologia,  para:  1  –  entender  a  motivação  destas  mulheres  para  a  participação  e

associação em um grupo de mulheres;  2 – identificar as interações sociais do grupo, bem

como a sua relação como outros grupos e projetos em gênero e SL; 3 - entender as tensões e

os conflitos provenientes das desigualdades de gênero na área das TICs e as que ocorrem no

próprio  grupo;  4  -  entender  como  as  mulheres  deste  grupo  percebem,  analisam  e  se

posicionam frente aos temas gênero, TIC e feminismo. 

Por fim, lembro que este último objetivo e os demais que buscam investigar o grupo de

mulheres e suas linhas de ações em relação ao empoderamento das mulheres e o  software

livre serão vistos no próximo capítulo.
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6.1 CÁ ENTRE NÓS: MULHERES

Ao escolher trabalhar com a categoria mulheres na comunidade SL, não deixei de lado a

noção  inter-relacional  do  gênero  (SARDENBERG,  2007;  SCOTT,  2001,  1990;

NICHOLSON,  2000).  Esta  escolha  é  política,  uma  vez  que  me  apresento  como  uma

pesquisadora mulher, escutando e trabalhando com mulheres (NICHOLSON, 2000; BUSTOS,

2010a,  2010b).  Por  isso,  levo  em consideração  as  relações  e  diferenças  entre  homens  e

mulheres percebidas a partir do ponto de vista das participantes. Também considero que entre

as mulheres do grupo também há diversidade. As diferenças de opiniões sobre a condição e

experiência de serem mulheres na tecnologia, assim como as diferenças entre elas (região,

idade, formação, atuação em TI e outras) geram expectativas e experiências distintas entre si.

Além disso, estas mulheres apresentam funções e engajamentos diversos, o que pode também

as diferenciar e as aproximar, enriquecendo as trocas entre as mesmas. 

Como exemplo, temos a mensagem abaixo, publicada na lista de discussão do /MNT, na

conversa “O que é o feminismo?”, iniciada em 2013. Nesta ocasião, uma das líderes chama

atenção para a fala de um membro que expressou sua opinião sobre o feminismo, utilizando-

se de estruturas e vocabulário de linguagem de programação, o que requereria conhecimentos

de  programação  para  um  maior  entendimento  do  argumento.  Ela diz  que  nem  todas  as

participantes, assim como ela, são programadoras, e que a mensagem pode não ser entendida

por todas: 

[Carlos], 
Nem todas as meninas são programadoras. Talvez o código não seja compreensível a
todas. 
Ex: eu mesma. Não trabalho com programação. =) (Fernanda, 2013).

Esta passagem nos indica como mesmo em um grupo de mulheres atuante em TI, há

diferentes  níveis  e  categorias  de  conhecimento  e  funções  que,  inclusive,  são  valorados

diferentemente, de forma que não se deve assumir que todas e todos estão aptos para entender

o léxico e os jargões técnicos de uma determinada função. Ainda neste sentido, as respostas

obtidas pelo questionário  online que apliquei mostram como as participantes se distribuem

entre diferentes funções no ramo das tecnologias da informação, e mesmo quando as funções

parecem  serem  similares,  como  “Desenvolvimento”,  “Desenvolvimento  de  Software”  e

“Desenvolvimento Web”, elas têm diferentes competências e rotinas de trabalho, mesmo para
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quem possui a mesma formação acadêmica. De certo modo, a mensagem denuncia o lugar de

fala subordinado das mulheres em relação à atuação na TI, visto que a maioria delas não

dominam este tipo de habilidade considerada mais avançada.

Mesmo levando em conta que estas mulheres ocupam as mais variadas funções, o fato

de que a maioria delas são formadas em carreiras de ciências exatas (ciências da computação,

sistemas da informação e similares) pressupõe que não receberam formação disciplinar em

ciências sociais e humanas. Logo, o conhecimento que compartilham e geram sobre o tema de

gênero, supostamente provêm dos estudos e experiências individuais, além das coletivas e

informais, assim como as realizadas dentro do grupo.

Ao  tratar,  mais  adiante,  sobre  o  empoderamento  de  mulheres  almejado  através  das

atividades do /MNT, estou tendo em vista as relações de poder que estas mulheres enfrentam

e tentam transformar, desvendando posições hierárquicas que as diferenciam entre si e em

relação aos homens, sobretudo, no seio da comunidade software livre.

Além do observável, o questionário também indicou-me que as mulheres participantes

dos grupos e de suas atividades se tratam de mulheres jovens, com média de 27 anos, de

acordo com a seguinte distribuição: 

Menor de 18 anos: 0

18 anos a 24 anos: 8

25 anos a 30 anos: 10

31 anos a 35 anos: 3

36 anos a 40 anos: 1

41 anos a 50 anos: 2

Acima de 50 anos: 1

Quadro 09: Distribuição etária
Fonte: coleta de dados da autora

Estas mulheres quando fora do ambiente textual, possuem diferentes sotaques pois são

provenientes de diversas regiões e cidades, como informa a página de participantes do site do

grupo /MNT142, embora a maioria das líderes seja de Goiânia-GO.

Dessa forma, investigo as relações de gênero e as experiências das mulheres de acordo

com a escolha dos sujeitos a quem escutei e busco revelar suas vozes neste estudo (BUSTOS,

2010b; HACHÉ et al., 2011). Faço isso mediante minha posição de pesquisadora e de acordo

com as interações e falas compartilhadas entre os membros do grupo analisado (BRAGA,

142 Ver: <http://mulheresnatecnologia.org/quem-somos/integrantes>. Acesso em: 9 Out. 2014.
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2005, 2008; KOZINETZ, 2009; PRIMO, 1997; RECUERO, 2001), além das suas linhas de

ação em relação ao empoderamento das mulheres nas e com as tecnologias digitais.
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6.2 /MNT: PRIMEIROS CONTATOS

Meu primeiro contato com o grupo Mulheres na Tecnologia -  /MNT se deu após o

recebimento de uma mensagem de Márcia em meu perfil na rede social Softwarelivre.org.

Provavelmente, ela me localizou devido a nossa participação na página desta rede chamada

Mulheres no Linux, que possui 39 integrantes143.  Neste mesmo portal,  eu já participava e

colaborava com conteúdo (reprodução de alguns textos do meu blog pessoal) desde 2010,

para a página Blog GT Feminino Livre, com 42 integrantes144. 

O convite para conhecer o grupo /MNT foi enviado em julho e em setembro de 2011 por

Márcia, que havia me adicionado à sua rede no Softwarelivre.org em julho deste mesmo ano.

Ela que é uma das líderes do grupo fazia um levantamento de mulheres da TI com o intuito de

atrair mais participantes para o seu grupo. A seguir, apresento parte do e-mail de apresentação:

Olá  Mônica,  participo  de  um  grupo  chamado  /MNT-Mulheres  na  Tecnologia.
Gostaria que você também se conhecesse o grupo para fortalecer a participação das
mulheres na área de TI. Conheça um pouco mais: www.mulheresnatecnologia.org ,
Twitter:  @mulheresti,  facebook.com/mulheresti,  wiki.mulheresnatecnologiia.org,
lista de discussão:  mulheres-na-tecnologia@googlegroups.com. Leia no site O que
queremos e se vc concordar, não meça esforços em nos ajudar! (Márcia, 2011).

Por ocasião desse convite, eu já havia iniciado o meu envolvimento com o tema de

pesquisa em gênero e TIC, e considerava o portal Softwarelivre.org como um possível objeto

de  pesquisa,  que  veio  a  ser  descartado,  tanto  pela  sua  baixa  atividade,  quanto  pelo

descobrimento de objetos mais promissores, como o grupo que abordo nesta seção. 

Posteriormente, passei a integrar também os espaços digitais do /MNT, que já possuía,

como indicado na mensagem de Márcia acima, um site, onde o grupo mantém informações

sobre si e outras notícias de interesse; um grupo de Facebook; uma lista de discussão no

Groups do Google; um perfil no Twitter e uma comunidade chamada /MNT – Mulheres na

Tecnologia na rede Softwarelivre.org.

Apesar de ter inscrito para mim na lista de discussão em setembro de 2011, a minha

primeira  participação  mais  ativa  no  grupo  se  deu  em  resposta  a  uma  thread intitulada

“#CPBR”, postada inicialmente em 05 fev. 2012, para articular o encontro das integrantes do

grupo no evento Campus Party Brasil 2012, no qual eu também participaria. Nesta ocasião,

apresentei-me como pesquisadora do tema “gênero e software livre”:

143 Ver: <http://softwarelivre.org/mulheres-no-linux>. Acesso em 19 mar. 2014.
144 Ver: <http://softwarelivre.org/mulheres-do-software-livre>. Acesso em 19 mar. 2014.
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Mônica Paz
05/02/12 
Oie gente, 
Sou doutoranda da UFBA e estou indo amanhã para a CPBR (pesquiso gênero e SL)
Infelizmente estou sem o ingresso (não comprei a tempo :-( ) 
Mas vou aparecer na visitação. 
Estou interessada no encontro com as /mnt ;-) 
Como será? 
abs,

Infelizmente, não consegui encontrar com as integrantes deste grupo no evento, mas o

fiz em outras ocasiões, como nos eventos que citei no capítulo 4, e comentarei nas análises

que se seguem neste e no capítulo 7. 
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6.3 O QUE NOS MOVE E NOS REÚNE: MOTIVAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO EM

GRUPOS DE MULHERES

Um dos meus principais interesses nos grupos de mulheres nas TICs foi buscar entender

as motivações que levam as mulheres a se associar e interagir nestes coletivos, bem como

entender como interagem e que tipos de conteúdos compartilham nestes ambientes, para então

analisar as suas diferentes linhas de ação destes grupos. Mas, por enquanto, foquei-me em

entender a motivação para a participação e associação em grupos de mulheres se interessam,

estudam ou trabalham com tecnologias da informação e comunicação.

Através do formulário online, eu perguntei sobre a participação em grupos de mulheres

na tecnologia e obtive confirmação de 19 respondentes das 25 que se declararam mulheres de

um  total  de  26  pessoas/respostas.  Estas  mulheres  também  explicaram  qual  seria  a  sua

motivação para este tipo de participação coletiva. Outros modos que encontrei para captar as

motivações de mulheres que participam de grupos como o /MNT foi através de e-mails de

apresentação na lista de discussão do grupo. Nesta mesma lista, as conversas sobre temas

polêmicos sobre a vida das mulheres e sobre a sua relação com as TICs também são formas de

acesso a tais motivações, pois as integrantes se sentem mais propensas a testemunharem sobre

suas  experiências  e  expectativas.  Além disso,  em entrevista,  também indaguei  sobre  tais

motivos. Algumas das motivações mais citadas foram:

 Convivência online com quem tem as mesmas experiências

 Ambiente  mais  agradável  para  tirar  dúvidas  e  compartilhar  conhecimentos  e

experiências

 Inclusão de mais mulheres na TI

As  respostas  apresentadas  no  formulário  proporcionaram  respostas  nas  quais  pude

identificar, de forma mais direta, tais motivações. Os demais modos de coleta de dados, por

outro lado, forneceram respostas que combinaram os fatores citados e trouxeram de forma

mais rica a experiência de vida das entrevistas.

Sendo assim, percebi que, diante dos baixos índices de participação de mulheres na TIC,

seja faculdade, mercado e eventos, algumas das mulheres que buscam por grupos de mulheres

nesta  área,  visam  a  ter  contado  com  outras  mulheres,  no  sentido  de  convivência  e

sociabilidade com quem compartilha das mesmas experiências, identidades sociais, interesses
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e objetivos (GIDDENS, 2005; RIGINGS, GEFEN, 2006; KENDALL, 2011). Neste caso, esta

identidade compartilhada é relativa ao ser mulher e atuar com as TICs e, por vezes, sofrer os

mesmos preconceitos, discriminações e inseguranças, como pude notar nas respostas a seguir:

A motivação inicial era apenas de conhecer mais mulheres que atuassem na área de
TI  (Respondente #3, 2013).

É  o de  poder  aprender  a  [lidar]  com as  questões  sociais,  principalmente  com o
machismo, que é bem intenso (Respondente #9, 2013).

Motivação: Encontrar mulheres que atuam na área (Respondente #17, 2013).

[…] é por meu interesse [principalmente] no software livre, e a possibilidade que dá
para criar, desenvolver e compartilhar produtos de software, além de incorporar a
visão de gênero 
Companhia para participar de eventos (Respondente #23, 2013, grifos meus).

Dentre as diversas formas de vivências que o grupo /MNT promove, notei o destaque

para a possibilidade destas mulheres se sentirem mais encorajadas a participar dos eventos

presenciais de tecnologia, que geralmente atraem muitos homens. Durante uma entrevista com

integrantes do grupo de mulheres /MNT no FISL13, pude entender melhor esta que parece ser

uma das principais motivações para a  associação a esses grupos.  Ambas as entrevistadas,

disseram sentir-se mais confortáveis para participar de eventos e, ainda, poder compartilhar

conhecimentos sobre TI com este público: 

O grupo que eu participo é o Mulheres na Tecnologia, participo dele há dois anos e
meio,  aproximadamente.  Eu  encontrei  esse  grupo  na...  durante  um  evento,  um
evento de Java na universidade. Achei interessante ver meninas ali reunidas e  me
deu forças para me sentir menos “sozinha no mundo”, [risos] me senti menos
deslocada  na  área.  Porque  nos  eventos  a  grande  maioria  é  mulher  [sic]...
homem. Então nesse evento eu conheci esse grupo, entrei na lista, comecei a troquei
ideias com elas,  vi que me senti...  mais confortável  no meu dia a dia,  na minha
profissão (Entrevistada 1 no FISL13, 2012, grifos meus).

Uma  vez  participando  de  espaços  criados  por  e  para  mulheres  nas  TICs  algumas

consideram que o grupo é um ambiente mais agradável,  porque reverte a proporção entre

mulheres e homens que estão acostumadas a enfrentar. Dessa forma, as mulheres se sentem

mais  encorajadas  a  comunicar-se  para  tirar  dúvidas,  compartilhar  conhecimentos  e

experiências. Neste sentido, obtive as seguintes respostas via formulário:
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Estar por dentro das notícias! (Respondente #4, 2013).

Acompanhar e crescer aprendendo mais a cada dia. Ver também o quanto a mulher
tem força e juntas seremos cada dia mais forte! (Respondente #14, 2013).

[…] é por meu interesse [principalmente] no software livre, e a possibilidade que dá
para criar, desenvolver e compartilhar produtos de software, além de incorporar a
visão de gênero 
Companhia para participar de eventos (Respondente #23, 2013).

pela integração através da troca de ideias, contatos para projetos, etc... (Respondente
#26, 2013).

Durante  a  sua  fala  no  Girl  Geek  Dinner  Brazil,  edição  especial  FISL,  a  segunda

entrevistada reforçou o que me havia relatado na entrevista no FISL13. A entrevistada 1 foi a

responsável  pelo  convite  a  esta  segunda  entrevistada  para  participar  do  /MNT,  pois  a

conheceu  através  de  seu  blog  sobre  soluções  técnicas  para  infraestrutura  de  redes  de

computadores. Ela ratifica o argumento que o grupo propicia o ambiente mais amigável, de

troca de experiências com outras mulheres e de compartilhamento de conhecimentos:

Eu também faço parte do grupo. Estou há menos tempo do que o pessoal que está
aqui. O grupo como a [entrevistada 1] falou começou em Goiânia. E até por conta
Twitter, Facebook, coisa do tipo, que a gente se esbarrou pela internet. Ela viu o meu
blog, a gente começou a conversar, me chamou pro grupo. Eu achei muito bacana o
grupo,  a  ideia  do  grupo.  Foi  bom  conhecer  o  pessoal,  até  teve  um  rapaz
recentemente. Eu fui lá em Goiana, fui lá para o aniversário do grupo.  Mais que
trocar essa ideia, as experiências que eu troquei, que estou trocando com outras
meninas,  fiz  amizades.  Isso  foi  muito  bom!  Falando  um  pouquinho  sobre  o
preconceito que a [entrevistada 1] comentou, o lado bom disso tudo é a gente ganhar
essa força. A tranquilidade de poder ir a um evento. A gente acabou de sair de um
evento agora. Olha assim e ver várias mulheres e falar “Ufa! Não sou a única que
estou aqui”, entendeu? Já passei por situações de ir em um evento focado em minha
área. Eu trabalho na área de infraestrutura. Estava tendo um evento de CISCO e eu
olhava: “Caramba! Só tem eu” e aí você fica meio assim, se sente pequenininha,
pequenininha e fala “Será que eu tinha que estar aqui?”, “Será que eu tô no lugar
errado”, “Será que...” sei lá: “Tem alguma coisa errada aqui?” Mas, não! E acho que
a ideia é justamente essa: a gente perceber que as mulheres tem um potencial, muito
potencial e a gente veio para ficar e ganhar mais e mais espaço. (Entrevistada 2 no
FISL13 e participante do GGDBrFISL, 2012, grifos meus).

Na lista de discussão do grupo, a conversa “Pedido de help de uma estudante de Ciência

da  Computação”  (12  mensagens)  de 2012 foi  iniciada  por  uma das  líderes  que  chamava

interessadas em dar conselhos a uma leitora do site do /MNT. Esta leitora que havia deixando

publicado no site um comentário sobre dúvidas de como seguir com a sua carreira na área de

TI.  Outras  participantes  da  lista  de  discussão  aproveitaram  a  oportunidade  para  também
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apresentar os seus casos e pedirem ajuda. Algumas das mais experientes indicaram que havia

deixado suas opiniões na página e responderam as que se expressaram por e-mail, como nesta

sequência de mensagens (grifos meus):

Meninas!td  bem?  Entrei  a  pouco  tempo  no  fórum,  mas  nunca  participei!  Estou
completamente  fora  da  área  d  TI.  Estou  terminando  graduação  em  Recursos
Humanos mas sempre gostei mto dessa area.  Hoje minha dúvida é fazer uma pos
em rh ou partir para oq eu realmente gosto, TI. Tenho 27 anos e tenho medo de
começar de novo. Será q alguém poderia me dar uma luz? Bj (Daniela, 2012).

Olá meninas...
Sou mais uma apaixonada por TI, perdidinha quanto o assunto é carreira.
Estou terminando um curso Tecnino na area, onde estudei: Web, Hardware, Redes e
agora vou para o ultimo modulo que será Programação.
O curso acaba em Fevereiro e estou ainda sem ideia do que fazer depois, quero algo
pra area de Redes ou Programação.
Mas o que estudar? Cursos de certificações ou faculdade primeiro?
Me ajudem meninas... (Carla, 2012).

Olá [Carla],
engraçado você falar que quer algo na área de Redes ou Programação, pois quando
eu terminei o curso técnico eu tinha dúvida sobre as duas áreas também. […] 
Você já está estagiando? Eu diria que o estágio/bolsa é uma das melhores formas de
você descobrir o que mais te realiza profissionalmente. Então, sabendo que você
escolheu  a  área  certa  fica  mais  fácil  definir  os  próximos  passos  (certificação,
faculdade, etc).
Espero ter ajudado e se quiser tirar outras dúvidas, ficarei feliz em ajudá-la  ;)
(Jéssica, 2012).

Oie [Jéssica],
Legal encontrar alguem que teve a mesma dúvida que eu.
Ainda não estou estagiando,  mas estou correndo atrás  disso,  sentindo uma certa
necessidade  de  fazer  estágio,  como  uma  forma  de  aprendizado  e  encontro
profissional. Espero conseguir logo.
Obrigada pelo toque.
Certo que ainda irei tirar muitas duvidas com vocês (Carla, 2012).

Além  da  sociabilidade  com  outras  mulheres  e  de  compartilhar  experiências  e

conhecimentos com elas, também há o caso específico no qual a motivação está em debater

gênero e a situação das mulheres na TI especificamente. Já que este caso não se refere apenas

a ser mulher, estudar ou atuar no mercado da tecnologia e querer estar entre seus pares, há a

vontade de discutir a brecha digital e propor meios de superá-la, problematizando a mudança

social nas relações entre mulheres e homens (ALEMANY, 1999; GIDDENS, 2005; SCOTT,

1990; WAJCMAN, 2006).

Me motiva a diversificação de genêro na tecnologia,  pois aumenta os modos de
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visualizar as situações e soluções (Respondente #10, 2013).

No caso de Mulheres na tecnologia é por meu interesse pplamente no software livre,
e a possibilidade que dá para criar, desenvolver e compartilhar produtos de software,
além de incorporar a visão de gênero (Respondente #23, 2013).

Além da  identificação  e  da  possibilidade  de  socializar  e  trocar  com iguais,  muitas

mulheres destacam, dentre as suas motivações em participar de grupos de mulheres na TI, a

vontade de promover a inclusão e o empoderamento (CHOUDHURY, 2009; HUYER, 2006;

WAJCMAN, 2006; VERGÉS, 2012) de mais mulheres na sua área.

Empoderar as mulheres nas TICs (Respondente #8, 2013).

Compartilhar meu conhecimento e ajudar para que outras mulheres ingressem na
área de tecnologia  (Respondente #12, 2013).

A motivação foi encontrar um grupo que buscasse incentivar a participação feminina
na tecnologia (Respondente #11, 2013).

Queria ajudar mulheres a participar mais de comunidades de software (Respondente
#19, 2013).

Motivação: incentivar + mulheres a entrarem p/ área (Respondente #24, 2013)

Se  as  demais  explicações  levam  a  crer  que  estas  mulheres  buscam  uma  melhor

experiência  para  si  mesmas,  esta  motivação  é  mais  ativista  e  visa  mudar  o  cenário  das

mulheres frente às tecnologias digitais. Ao que parece a experiência de algumas as levam a

criar uma consciência de que a área de TI pode ser mais explorada pelas mulheres e precisa

ser repensada em termos mais inclusivos.

Veremos, a seguir, que estas motivações direcionam as interações sociais, conteúdos

compartilhados e, até mesmo, as ações destas mulheres no grupo, em prol da promoção da

igualdade de gênero na área das TICs.
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6.4 A DINÂMICA DO GRUPO: INTERAÇÕES SOCIAIS INTERNAS E EXTERNAS AO

GRUPO

Uma vez que já examinei os motivos que levam algumas mulheres que atuam na TIC a

participar  de  um  grupo  como  o  /MNT,  considero  interessante  para  a  compreensão  do

fenômeno e do objeto estudo conhecer como se dão as interações sociais e a formação de

redes sociais (MCINNES, 1997; RECUERO, 2001; RIGINGS, GEFEN, 2006; KENDALL,

2011) neste grupo que transita entre o online e o offline .

A partir  da lista de discussão,  percebi que alguns dos novos membros iniciaram no

grupo  a  partir  de  convites  de  líderes  ou  das  demais  integrantes,  assim  como  aconteceu

comigo. Também ocorre a partir do contato com o grupo em algum evento de tecnologia. Já a

auto apresentação antes da participação nos debates, ocorre geralmente a partir de alguma

discussão já estabelecida e que as tenham motivado a contribuir com alguma opinião ou com

testemunhos de suas experiências pessoais na tecnologia. 

Em menor frequência, há conversas iniciadas pelos membros novos com o intuito de

apresentar-se ou lançar novos debates, como o que notei em conversas como “Membro novo

com  vontade  de  entrar  em  ação!  -  direcionamentos,  please!”,  “Pedido  de  help  de  uma

estudante de Ciência da Computação” e “Apresentação e discussão”, todos de 2012; “Olá, sou

nova no grupo. Por favor, me ajudem com suas opiniões aqui.” de 2013. 

A thread intitulada “Membro novo com vontade de entrar em ação! - direcionamentos,

please!” foi  iniciada com um e-mail  de apresentação de uma estudante que contou como

conheceu o  /MNT a  partir  do  material  de  divulgação  de  um evento  no  qual  o  grupo se

apresentaria.  A  partir  deste  encontro,  a  estudante  viu  uma  oportunidade  de  participar

ativamente do grupo e de iniciar o debate das questões de gênero na área da computação em

seu estado. 

Por outro lado, a participação em eventos de TI é uma das maneira do /MNT atingir

novos membros em potencial. Para isso, o grupo se utiliza da lista de discussão, dentre outros

meios, para articular a rede formada por seus membros, distribuídos por todo o país, e assim

garantir a sua representação e a cobertura do maior número de eventos em diferentes estados.

Representação  esta  que  se  dá  pela  participação  de  integrantes  ou  por  palestrantes  que

divulgam o /MNT nestes eventos. 

Menções ao grupo e relatos de conquistas das mulheres em TIC são sempre bem vindas

170



e recebem o reconhecimento das demais. Dessa forma, o grupo tem sido representado em

várias cidades, alcançando um público cada vez maior. Observei um exemplo desta prática na

thread “Mulheres Programadoras - Entrevista da TVT” iniciada em 2013, em resposta ao e-

mail no qual uma integrante relata a sua participação em uma entrevista e menciona o /MNT:

Muito bom [Vanessa],
temos que aproveitar as oportunidades. =)
Gostei muito da "propaganda" do nosso site no vídeo 2/3. rs
Parabéns! (Luana, 2013).

Parabéns, [Vanessa]!
Gostei muito do programa todo e de sua participação, em especial da divulgação do
grupo.
Fiquei com vontade de ler o seu texto completo, você pode me enviar? (Danuza,
2013).

Os esforços  para  a  divulgação do grupo e a  chegada a  novos  públicos  resultou  no

crescimento do mesmo e fez com que o núcleo fundador do grupo buscasse novas estruturas

de  organização.  O  grupo  é  composto  por  conselheiras  e  demais  integrantes.  Sobre  esta

organização e sobre a expansão do /MNT, que nasceu de um grupo originado em Goiânia e

consegue atuação a nível nacional, uma das entrevistadas explicou durante o FISL13: 

Olha, foi preciso alinhar algumas coisas porque, no início, o grupo ele era um tipo
livre, todo mundo podia... assim até hoje pode dar opinião, mas assim: as decisões,
quem tomaria? O grupo começou a crescer numa proporção que era necessário...
era preciso criar um conselho gestor. Vamos eleger pessoas que possam estar a
frente e tomar as decisões principais. Então esse foi o primeiro passo, tá? Eleger
um  conselho  gestor.  A partir  daí  nós  queremos...  dividimos  tarefas,  né?  Vamos
colocar meninas para assumir determinadas responsabilidades. Melhorar a gestão,
para começar, na verdade, com uma gestão. É...  E pensar grande. Você tem que
pensar..., parar de pensar ali na sua realidade e imaginar, por exemplo, em Goiás,
lá a realidade, a questão de preconceito é uma,  aqui no sul  é outra.  Isso é uma
discussão que tivemos na lista. Vimos que uma menina disse que não existia mais
preconceito na TI; Ela afirmou “Nossa! Isso é coisa do passado”. A gente: “não, não
é coisa do passado”. É porque meninas do Recife, por exemplo, já [disseram] que
sofreram  preconceito.  Lá  em  Goiânia  também  sofrem  preconceito.  Então  há
realidade diferentes. Foi interessante abrir o grupo para isso porque você ver que não
é a realidade […] não é uniforme (Entrevistada 1 no FISL13, 2012, grifos meus).

No site do MNT, a página de integrantes145 personaliza o grupo destacando os nomes e

fotos delas, assim como demonstra como o grupo está presente em diferentes regiões do país,

indicando a cidade de residência das integrantes. Isto também é importante para a criação de

redes locais, assim como pode ser visto na mensagem “Convocação das Mulheres de PE”

145 Ver: <http://mulheresnatecnologia.org/quem-somos/integrantes>. Acesso em 09 set. 2014.
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postada em 2012. Nesta mensagem há a solicitação de contatos de integrantes do grupo de

Pernambuco para reunião e participação durante um evento na sede do projeto Núcleo de

Gestão do Porto Digitall146, que ocorreu em Recife, em 2012. 

Sendo assim, a própria gestão e administração dentro do grupo é um desafio para estas

mulheres, que vêm mesclando seus conhecimentos técnicos e empresariais com o comunitário

para realizar suas atividades em grupo. Na web, o grupo possui perfis nas principais mídias

sociais,  nas  quais  promove  espaços  para  o  debate  e/ou  articulação  das  integrantes.  No

Facebook, o /MNT tem uma página e um grupo. Existem responsáveis para a manutenção da

página e no grupo e qualquer integrante pode publicar notícias e iniciar debates. 

Em “Site do Grupo Mulheres na Tecnologia”,  uma das conselheiras anuncia a nova

metodologia para a publicação no site do /MNT, com o intuito de manter a segurança e o

“profissionalismo”:

Devido a problemas técnicos e em prol de uma organização e profissionalização
do site do grupo, resolvemos restringir o acesso administrativo ao mesmo.
As contribuições continuam abertas. Para publicar qualquer material no site envie
seu texto, imagens e perfil no G+ (para vinculo de autoria) para o endereço: [...]
[Fernanda]
Conselho Gestor (Fernanda, 2013).

Para manter o grupo unido e seguir com tais atividades, seja em meio digital  como

presencial, todas, principalmente as lideranças, buscam manter o ambiente amigável segundo

as suas próprias expectativas e as transmitidas pelos testemunhos das integrantes. Uma das

formas pela quais tentam alcançar este bem-estar em grupo é através da ideia de que o grupo é

um espaço de socialização entre pessoas abertas à amizade. 

A promoção de encontros do grupo em espaços próprios  e em eventos de terceiros

também  é  uma  forma  de  fomentar  os  vínculos  de  amizade  dentro  do  grupo.  Na  thread

“Encontro  Goiânia”,  as  integrantes  do  /MNT  demonstraram  interesse  por  um  encontro

informal,  no  qual  pudessem não apenas  falar  sobre  suas  experiências  na  tecnologia,  mas

também se conhecer e confraternizar.

[…]  Mas  depois  que  você  deu  a  ideia  notei  que  estamos  sentindo falta  de  um
encontro informal no momento. E vamos fazê-lo.
Várias das meninas andaram trabalhando bastante pelo grupo e no momento entendi
que a maioria queria descontração.
Acho que é um movimento normal. =)
Além disto  somos amigas também.  Então  algumas  tem disponibilidade  de  sair

146 Ver: <http://www.portodigital.org/>. Acesso em 09 set. 2014.
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juntas e o fazem até independente do MNT (Fernanda, 2012).

Com o crescimento do grupo e a entrada de novos/as membros, a manutenção dos laços

fortes (GRANOVETTER, 1983) entre elas passou a ser um dos seus focos. É o que também

pude perceber dentre os objetivos de um encontro online. De acordo com a conversa “Relato

do encontro via Skype 15/11/11”, o grupo foi apresentado para as novatas e algumas metas

foram traçadas. Dessa forma, as participantes puderam se conhecer melhor e engajar-se com

algumas das atividades do grupo, como a postagem em site e mídias sociais, organização de

festa de três anos do grupo147, dentre outros. Para tanto, o tom de cordialidade e receptividade

foram fundamentais para articular e atrair as participantes nestas e em outras atividades.

Além dos encontros realizados em eventos de terceiros e dos pequenos encontros que

mobilizam apenas as integrantes de uma localidade, considero que a realização do Encontro

Nacional de Mulheres na Tecnologia foi um grande passo para o grupo. Como já mencionado,

há outras listas de discussão para a organização das atividades específicas, assim como existe

uma lista destinada apenas para as conselheiras e fundadoras do grupo. Contudo, na medida

do possível, a lista geral do grupo foi utilizada para abordar o encontro, para a organização de

tarefas e outros agendamentos.

Tanto os encontros em eventos de terceiros quanto o encontro de âmbito nacional que o

próprio /MNT promoveu, ajudou a materializar este grupo, aumentando a possibilidade de

compartilhamento de conhecimento e networking entre suas participantes. 

Sendo assim, considero interessante frisar a característica do /MNT, que assim como a

da comunidade SL, associa a sua comunidade online com a comunidade física,  mantendo

interações em ambientes presenciais físicos e digitais. Para isso, o /MNT emprega diferentes

mídias  sociais  neste  processo  sociocomunicacional,  o  que  ajuda  a  reforçar  os  laços  e  as

interações  entre  os  seus  membros  (GRANOVETTER,  1983;  KOZINETS,  2009;  PRIMO,

1997),  levando-me a um fazer  etnográfico  híbrido  (AMARAL,  NATAL e  VIANA, 2008;

BRAGA, 2006; FRAGOSO  et al., 2011; HINE, 2004; McINNES, 1997; MURTHY, 2008).

Enquanto grupo, o /MNT mantém bem definidos os seus objetivos, estruturas organizacionais

e  continuidade  (GIDDENS,  2005;  INFOPÉDIA,  2014).  Os  seus  membros  apresentam

engajamento  e  identificação  uns  com  os  outros  e  com  as  diretrizes  do  grupo,  além  de

compartilhar  interesses,  valores  e  práticas  comuns (GRANOVETTER, 1983;  KOZINETS,

2009), isto em um ambiente controlado para ser amistoso e ativo.

147 O aniversário, que seria comemorado com um churrasco em 29 jan. 2012, em Goiânia, não ocorreu.
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6.4.1 A relação do /MNT com outros grupos de mulheres e tecnologia

De uma forma geral, assim como o ambiente interno consegue se manter harmonioso,

salvo alguns episódios, o grupo /MNT também tem bom relacionamento com outros grupos e

projetos em gênero e tecnologia. Alguns dos fatores que levam a esta boa relação é que seus

membros também integram outros grupos que possuem os mesmos objetivos148. 

Através do formulário online, perguntei às participantes em quais grupos de mulheres e

tecnologias elas participavam. Das 24 mulheres respondentes, 19 participam de tais grupos e 5

declararam participar de mais de um grupo. Dentre os grupos citados estão o PSL-Mulheres,

GarotasCPBr, Garotas Nerds,  Debian Women, Mulheres de TI,  Rails  Girls  e Mulheres na

Computação. Por fim, 17 mulheres participam do /MNT. 

Uma vez que o grupo também visa fomentar o debate e as pesquisas em gênero e TIC, a

divulgação de novos grupos e projetos é praticada em concordância com estes objetivos.

Na  thread “Projeto  Meninas  na  Computação”,  iniciada  2012  e  com  9  mensagens,

percebi um exemplo de como o /MNT se identifica com os demais grupos e projetos da área.

Na mensagem inicial, um homem participante do grupo, conta como, em visita a uma feira de

ciências com sua filha, conheceu o estande do projeto Meninas na Computação da UNICAMP

e o apresenta na lista. Uma das líderes do grupo comenta em tom receptivo:

Que bacana.
Agradeço a divulgação do /MNT, [Lucas].
Será otimo ter elas como parceiras, visto que o objetivo de ambos os grupos é um só
(Joilma, 2012).

Na conversa “#CPBR” de 2012, com 19 mensagens, as participantes do /MNT articulam

a participação e o encontro durante o evento Campus Party Brasil  2012, uma das líderes

aproveita para indicar outro grupo de mulheres na tecnologia e sua programação neste evento:

As  GarotasCPBR  vão  promover  uma  mesa  redonda  no  evento.  É  bom  seguir
@garotascpbr (Monique, 2012).

A mesma participante, na conversa “Re: As mulheres tecnológicas também terão seu

148 Analisando os contatos apresentados para os grupos e iniciativas apresentados no capítulo 5, percebe-se que
alguns nomes de mulheres se repetem, o que demonstra como algumas destas mulheres atuam e interagem
em diversos espaços que focam em gênero e TIC.
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espaço na Latinoware 2012” também de 2012, com 10 mensagens, conta sua expectativa em

participar da edição de 2012 do evento Latinoware e apresenta o material de divulgação da

mesa redonda promovida pelo grupo Nerds de Batom. Desta forma, ela estabelece não apenas

a sua relação pessoal, mas também o apoio entre grupos, que, neste caso, compartilham de

algumas integrantes.

Vai  ser  bem legal  estar  com vcs!  Vai  ser  um encontrão  de  mulheres  viu...  […]
(Monique, 2012).

O evento do grupo PyLadies ocorreu no mesmo dia do II ENMNT e foi divulgado na

lista do /MNT encontrando apoio e incentivo por parte das líderes e demais participantes.

Apresento  algumas  mensagens  da  thread “PyLadies”  (11  mensagens)  de  2014  que

demonstram a cooperação e vontade de novas parcerias entre grupos:

Olá pessoal!
Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar participando do grupo
Mulheres na Tecnologia. Sou aqui de Natal/RN e junto com outras meninas estamos
organizando  o  primeiro  encontro  do  PyLadies  em nossa  região.  Basicamente,  o
PyLadies é um grupo internacional, com foco em ajudar mais mulheres a tornarem-
se participantes ativas e líderes das comunidades Python. […] (Tássia, 2014).

Pessoal,  quem  é  de  Natal  mas  não  poderá  vir  ao  nosso  Encontro  Nacional  de
Mulheres na Tecnologia é uma boa oportunidade de engajamento. Vamos estudar
uma forma de interagir os 2 eventos, não é Vanessa?! (Monique, 2014).

Uhum,  com  certeza  é  interessante!  Vamos  fazer  algumas  postagens  no  site  do
pyladies essa semana (http://pyladiesnatal.potilivre.org/), vamos falar sobre o evento
daí também :D Além disso, na nossa lista de apoio no site tem a logo do grupo
Mulheres  na  Tecnologia  marcando  presença  ;)  Para  quem  quiser  nos  ajudar  na
divulgação, produzimos uma arte com as informações principais da comunidade e
do evento […] (Tássia, 2014).

Bacana. Essa troca tem sido bem saudável. 
Já  colocamos um banner do PyLadies Natal,  bem como do evento Women Who
Code Recife no site http://mulheresnatecnologia.org (Monique, 2014).

Posso considerar que as duas edições do Encontro Nacional Mulheres na Tecnologia

também foram espaços de visibilidade e congregação de diferentes projetos e grupos que

atuam em gênero e tecnologia. As organizadoras atuam de forma a fazer uma curadoria dessas

iniciativas, reunindo-as de acordo a temas, como no caso da segunda edição do evento.

Na primeira edição do encontro, o I ENMNT, como apresento no ANEXO 03, a maioria
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das atividades expressaram, em seus títulos, o foco nas questões de gênero e das mulheres: as

3 palestras; os 2 casos de sucesso; e 7 dos 10 encontros comunitários. Todos os 5 workshops

apresentaram temas gerais em TI, sem necessariamente conter direcionamentos de gênero.

O II ENMNT reestruturou e diversificou a sua forma de tratar o tema gênero e TI. Pude

perceber  que  seu  aspecto  “evento  de  tecnologia  da  informação”  foi  incrementado  na

quantidade de palestras sobre o tema com e sem a transversalidade de gênero. Sendo assim, o

gênero estava representado na entidade promotora, no corpo de palestrantes, nas trilhas da sua

programação,  na sala  denominada de “Equidade” e,  ainda,  perpassando as demais  trilhas,

como pode ser visto no ANEXO 05.

Participei das atividades referentes ao tema “Equidade”,  que foi um dos espaços do

evento  que  trataram mais  diretamente  do  tema gênero.  Nesta  sala,  pude  ter  contato  com

representantes de alguns projetos, que já conheciam as redes sociais digitais do próprio grupo.

Na ocasião promovi um debate sobre gênero e  software livre, sobre o qual comentarei no

capítulo 7.

Desta  forma,  posso considerar  que o grupo /MNT juntamente  com outros  grupos e

iniciativas  em  gênero  e  TIC  tendem  a  formar  redes  de  mulheres,  que  se  relacionam  e

cooperam entre si. As fronteiras das redes emergentes formadas pelas integrantes de um grupo

não são facilmente delimitadas, pois estas mesmas pessoas tendem a integrar outros grupos e

iniciativas, pois estes estão sempre visando somar esforços e agregar interessadas no tema

gênero e TIC.
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6.5 /MNT E OS CONFLITOS DE GÊNERO

Na investigação do grupo /MNT - Mulheres na Tecnologia também busquei identificar e

entender as tensões e os conflitos provenientes das desigualdades de gênero na área da TI e

entender como as mulheres deste grupo percebem, analisam e se posicionam frente a tais

desigualdades.  Também  apresento  alguns  conflitos  internos  ao  grupo,  principalmente  os

relacionados à divergência de opiniões sobre os conflitos de gênero.  Para tanto abordo, a

seguir,  os  seguintes  subtemas,  provenientes  da  categorização realizada  sobre o  corpus de

pesquisa:

2. Sexismo na TI;

3. Estereótipos na TI;

4. A presença de homens no grupo;

5. Resistência contra os projetos pró-equidade de gênero.

Apresento as interações entre homens e mulheres, bem como os conteúdos comumente

debatidos nos ambientes presenciais e digitais do grupo, relativos aos temas citados. Contudo,

não tenho a intenção de abordar tais temas de forma exaustiva, pois o objetivo desta seção é

caracterizar o grupo e os conflitos de gênero que o mesmo aborda. Dessa forma, concentrei-

me em situações que podem ser consideradas polêmicas e recorrentes.

Como  mencionado  na  seção  anterior,  algumas  participantes  do  grupo  indicam  a

recorrência  de preconceitos  e  outras barreiras que enfrentam devido a  condição de serem

mulheres. Manifestam isto quando perguntadas ou em suas falas espontâneas em mensagens

de apresentação ou em comentários ou conversas na lista de discussão do grupo.

6.5.1 “Não leia os comentários!”

Uma das premissas do convívio na web e nas redes sociais  da internet  é  relativa à

conduta e boas maneiras frente aos sentimentos negativos que um leitor/a de um texto pode

vir a ter ao ler comentários. A orientação é sempre a mesma: “o texto é interessante, mas não

leia os comentários”. Como pesquisadora e atuante, eu devia, contudo, ler os comentários

relativos ao tema de estudo. Para ilustrar, relembro quando fui convidada a escrever um texto

para a edição número 9 da Revista iMasters, de fev. de 2014, cujo tema foi “Mulheres na TI:
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codando a igualdade”149. O mesmo texto intitulado “Grupos de mulheres e TIC: software livre,

empoderamento e autoinclusão” também foi publicado no portal iMasters150 em 31 de mar. de

2014,  o  que  fiquei  sabendo  por  alguns  compartilhamentos  no  Facebook  e,  depois,  pelas

notificações em meu e-mail  sobre os comentários  recebidos na página do texto.  Dos oito

comentários,  destaco  dois  que  considerei  mais  impactantes  e  sintomáticos  dos  conflitos

gerados ao redor deste tema: 

Comentarista 1
Mais uma postagem inútil, irrelevante, cheia de pessoalidade, falta de conhecimento,
entre  outras  coisas.  Quem  não  permite  mulheres  de  trabalharem  na  área  da
Tecnologia da Informação? Por favor, vamos parar de coitadismo. Se as mulheres
não querem seguir essa área, qual o problema? Ou existe alguma conspiração contra
mulheres na TI?

Comentarista 2
Completamente ridículo isso. Sempre tem uma feminista de merda enchendo o saco
com  essa  porcaria  de  feminismo.  E  tem  muito  homem  trouxa  que  cai  nesses
discursos,  pensando que  fazem um bem enorme  à  humanidade.  Pobres  coitados
domados pelas mulheres…

Já na lista de discussão no /MNT, na conversa “O que é o feminismo?” (25 mensagens)

em 2013, uma das integrantes do grupo resume o sentimento de ter que encarar pontos de

vistas rudes e tão diversos aos seus postados em um texto externos à lista:

O post é muito bom mesmo. O que eu fico extremamente revoltada é ao ver os
comentários! Quando eu acho que posso ter esperança, perco-a novamente. 
Como trabalho na área de tecnologia um dos maiores choques nas pessoas é quando
digo que sou implementadora, que programo. Isso é surreal para muitos. 
Muito triste ainda pensar que já temos essa igualdade e o que queremos mesmo é
privilégios (Naiana, 2013, grifos meus).

No que diz respeito ao grupo, mesmo em um espaço criado para o debate sobre gênero e

TIC,  diante  da  diversidade  de  histórias  de  vida  e  opiniões,  há atitudes  que  levam a  este

sentimento de indignação, revolta e frustração. Algo que percebi ocorrer não apenas comigo

mas também como outras participantes, não apenas em relação à certos comentários, mas, às

vezes, pela falta deles.

149 “Codando” é uma expressão utilizada informalmente na TI para o ato de criar códigos fontes, codificar,
programar.

150 Ver:  <http://imasters.com.br/desenvolvimento/software-livre/grupos-de-mulheres-e-tic-software-livre-
empoderamento-e-autoinclusao>. Acesso em: 10 out. 2014.
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6.5.2 Sexismo

Um dos usos mais recorrentes que as mulheres fazem do grupo e que este realiza na

comunidade é debater situações sexistas pelas quais as mulheres passam no seu dia a dia na

faculdade, no mercado de trabalho e em eventos da TI. Neste sentido, uma notícia151 sobre a

pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi divulgada na lista de e-mail do

/MNT.  Os  resultados  desta  pesquisa,  baseadas  no  Censo  2010,  apontam para  a  variação

salarial em decorrência do sexo, região, idade e área de atuação do/a profissional. Baseado em

dados  coletados  para  estas  variáveis,  um  simulador152 foi  desenvolvido  para  indicar

remuneração,  carga  horária,  taxa  de  ocupação  e  cobertura  previdenciária  para  cada

cruzamento destes dados. Nas profissões relativas a diferentes cursos de formação, incluindo

a TI, a remuneração das mulheres é inferior. Por exemplo, para um homem, entre 30 e 34

anos, formado em computação e que atua na região urbana da Bahia, a remuneração média é

de  R$ 2.391,23.  Para  uma mulher  na  mesma categoria,  a  remuneração  prevista  é  de  R$

1.795,59, ou seja, apenas 75% do salário masculino.

A divulgação da pesquisa gerou uma discussão com 37 mensagens, iniciadas em 2012,

que  se  prolongou  por  30  dias,  sob  o  assunto  “Pesquisa  FGV –  Profissões”.  Nas  demais

subseções referentes aos conflitos de gênero no grupo, analisarei esta  thread no sentido de

perceber diferentes reações sobre este problema, que é relativo a pelo menos 3 dos 5 objetivos

apresentados no site do /MNT: “Promover a troca de experiências entre os membros; […]

Incentivar pesquisas e reflexões sobre as mulheres na tecnologia; […] Buscar a igualdade de

tratamento pelo mercado de trabalho entre homens e mulheres” (MNT, 2014c). 

A diferença salarial, que atinge as mulheres de tantas outras profissões, é uma questão

que causa muitos debates no grupo, como o motivado pela publicação do trabalho da FGV:

Isso é revoltante !!!
Essa semana ouvi do meu chefe que sou a pessoa de maior confiança dele e que sou
a única com o perfil adequado para liderar a parte de processos e requisitos, além
também de ser uma das poucas pessoas que falam inglês da equipe...
Mas sou a pessoa com o menor salário da equipe também... ¬¬ (Aline, 2012).

Em relação à vida acadêmica, algumas relataram que a convivência em um ambiente
151 Ver: <http://acieg.com.br/pesquisa-da-fgv-aponta-profissoes-com-maiores-salarios-no-brasil/>. Acesso em: 

17 Set. 2014.
152 O simulador “Índice Você na Universidade (FGV): Carreiras e Mercado de Trabalho” é uma produção do

Centro de Políticas Sociais da FGV, disponível em: <http://www.cps.fgv.br/cps/bd/educ/simula/index.htm>.
Acesso em: 11 Out. 2014.
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com  muitos  homens  as  deixam  constrangidas  para  transitar  e  se  expressar,  além  da

necessidade de constantemente ter que demonstrar serem capazes de atuar na TI, omitindo as

suas “fraquezas”.

No mercado de trabalho, as dificuldades começam na tentativa de concorrer por vagas

com homens. Algumas receiam já ter perdido uma oportunidade para um concorrente do sexo

masculino,  visto  que  se  saíram  bem  em  todas  as  etapas  e  ainda  foram  elogiadas  pelos

selecionadores sobre seus desempenhos.

Olá Pessoal,
querem saber? o preconceito ainda existe sim... e em proveito desta discussão vou
lhes contar meu caso:
recentemente passei por algumas entrevistas e testes para seleção de alguns cargos
em empresas de ERP (na maioria) e/ou outro tipo de software. […] 
A empresa L, preferia mulher para o setor comercial de sw, preferencialmente ser
formada e adoraria ter alguém que fosse da área de TI (parecia ser perfeito para o
Gestor Comercial que me entrevistava). O gestor desta empresa deixou claro sua
preferência  e  o  porque  (mais  sinceras  e  confiantes),  além  disso  revelou  que  o
Diretor  proprietário  tinha  preconceito  pelo  'feminino',  porém  o  tinha
convencido após testar e comprovar com a contratação de uma mulher, esta
superou  as  expectativas  de  todos  e  se  mantém  promissora.  Ressalva:  (bem,
vamos  ser  sinceras,  é  só  lembrarem das  suas  salas  de  aulas  e  seus  colegas  nas
escolas de TI. como eram??? os meus me testaram de todas as formas, até pararem
de duvidar da minha inteligência ou irem contra ela). […] 
O que afinal queriam? ==>  Foi uma curiosidade sobre o potencial feminino??
afinal  poque me selecionaram tanto e  deixaram eu  ir até  o final,  se  o  pré-
requisito era homem?? não souberam ser gestores do processo de seleção??? não
souberam encarar uma mulher inteligente e bonita (kkkkk)??? dexo vcs a pensarem
mais e se tiverem alguma resposta ou mais questões fiquem a vontade....
O que será pior: Saber que você não é boa ou não se encaixa no cargo almejado, por
não ter competência ou por não preencher os requisitos?? OU
Saber que você é competente, preenche os requisitos, mas você é MULHER???
Bem, colegas
penso  em processo  (ainda  mais  por  ter  homens  e  mulheres  na  família  que  são
advogados  ou  conhecedores),  penso  em  raiva,  penso  em  desprezar,  penso  em
continuar, penso em "que Bando de Filho da P...." (me desculpem!!!) […] 
[ass:] (empregada na TI e a procura da melhor oportunidade) (Joelma, 2012, grifos
meus).

[…]  Sobre  as  seleções,  eu  não  gosto  nem  de  comentar...  eu  estava  dando
treinamentos PHP em uma escola e sai porque os outros professores (todos senhores
de 50 anos) estavam se sentindo desconfortáveis com uma professora de menos 30,
tatuada, e da qual os alunos davam um feedback super positivo. Agora meus alunos
começaram a me mandar emails e eu decidi dar meus cursos em forma de workshop
em salas alugadas, e a escola que arque com o prejuízo (Margareth, 2012).

A necessidade de comprovar conhecimento e capacidade técnica é recorrente entre os

testemunhos,  o  que  parece  deixar  as  mulheres  em  uma  situação  de  constante  alerta,

autocrítica, busca por reciclagens constantes e melhor formação acadêmica.
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Eu não sei se isso se trata propriamente de machismo
Mas já trabalhei com TI em umas 14 empresas, e sempre vi algo como um homem
errar ou fazer algo mal-feito e ninguém falar nada ou não associar o desacerto ao
sexo do mesmo.
E quando era a  mulher  que fazia algo fora do esperado, já ouvi muito dizerem:
"Também, já viu mulher programar?" "Se eu tiver uma empresa,  jamais contrato
uma mulher" dentre outras coisas (Luiza, 2012).

Obviamente, apesar destes relatos, as opiniões e experiências de vida variam de forma

que  algumas  não  consideram  a  existência  de  discriminação  no  ambiente  de  trabalho  e

acadêmico da TI. Considero que as experiências de sucesso e a falta de incidentes sexistas (ou

a  falta  de  percepção  da  existência  do  sexismo)  levam  algumas  a  considerarem  que  os

problemas narrados por outras não são estruturais senão casos pontuais e de responsabilidade

de cada uma, e que todas poderiam ter o mesmo êxito ou experiências positivas se maior for o

seu esforço. Ou seja, é uma abordagem individualista e que chega a conflitar com a ação de se

associar a um grupo de mulheres que buscam debater a discriminação de gênero dentre outros

objetivos relacionados.

[…] Trabalho com TI desde os 17 e em nenhuma das empresas em que eu estive,
vi  essa  'discriminação  salarial'  por  sexo.  Perdi  as  contas  de  quantas  vezes
anunciavam  vagas  'preferencialmente  para  mulheres'  e  depois  de  3  meses,  sem
aparecer uma candidata com os requisitos mínimos para vaga, tinham que retirar o
'preferencialmente'. 
Que somos minoria na área, sem dúvidas! Vemos isso todos os dias desde a época
das salas de aula. 
Mas,  na  minha  humilde  opinião,  o  mercado  tem  preconceito  com  quem  é
acomodado, seja homem ou mulher […] (Marília, 2012, grifos meus).

Para a participação no FISL14, o grupo realizou uma pesquisa intitulada “onde você

guarda o seu machismo?”153 através de um formulário  online e perguntou para mulheres e

homens sobre opiniões e experiências envolvendo situações sexistas. O conteúdo gerado nesta

enquete serviu para ilustrar a palestra das líderes do grupo no evento citado. A partir das

respostas, uma das conclusões que o grupo teve em relação ao machismo tem a ver com as

piadas, elogios, gentilezas e outros comentários que funcionam como um “machismo velado”.

São elogios e comentários que se camuflam em boas intenções mas que trazem, de forma

consciente  ou  não,  uma carga  sexista,  e  esperam e  induzem as  mulheres  a  reagirem “na

esportiva”. Afinal, outra reação poderia parecer excessiva, fora do tom ou até mesmo “uma

153 “Onde  você  guarda  seu  machismo?”.  Disponível  em:  <http://mulheresnatecnologia.org/o-que-
fazemos/eventos-nossa-participacao/528-onde-voce-guarda-seu-machismo>. Acesso em 08 out. 2014.
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grosseira”. Neste sentido, a palestrante cita e comenta uma das respostas desta pesquisa "Você

está confundindo machismo com gentileza. Ajudo as mulheres porque são mais fracas":

As vezes é uma gentileza que é feita mas porque tem uma crença lá atrás que a
mulher é fraca, não é gentileza porque é feita porque tem uma crença que eu gosto
muito da pessoa e quero fazer esta gentileza.  É entender as crenças por trás das
palavras (Danielle Oliveira, 2013, informação verbal durante palestra no FISL14).

Daniele Oliveira apresentou como algumas destas falas e ideias funcionam como filtros

(omissão,  distorção,  generalização,  etc.)  e  crenças  que  dificultam barreiras  para  algumas

mulheres atuarem na área da TI154. 

[…] mas ela vai ouvir muitas coisa ali que é limitante. A sociedade diz muita coisa
que alimenta o machismo e o sexismo... Aí tem muitas frases que eu não vou ver
"mulher bonita não é inteligente" é uma crença por exemplo que todo mundo fala
por aí. "ela é mulher mas é uma excelente programadora" (Danielle Oliveira, 2013,
informação verbal durante palestra no FISL14).

O entendimento do que seja sexismo não é homogêneo. No formulário que apliquei

durante a pesquisa, não o defini, e dado o tipo de respostas, conclui que deveria ter elaborado

uma  definição.  Obtive  respostas  que  o  interpretava  ora  como  algo  negativo,  ora  como

positivo,  considerando-o relativo à ações que visavam destacar o gênero para assim gerar

igualdade. Ou seja, nem sempre o sexismo é entendido como discriminatório e com sentido

negativo, por alguns membros da comunidade.

Acho que o sexismo faz parte da sociedade, dizer que "os homens são mulherengos"
ou "as mulhures são frágeis" faz parte da nossa história,  da nossa cultura.  Se as
idéias sexistas não influenciarem diretamente numa escolha de profissional para um
cargo ou forem maxistas, por mim, tudo bem. Homens e mulheres são diferentes e
ambos precisam respeitar essas diferenças mas acredito que todos podem exercer as
mesmas funções. Vejo na comunidade de SL um sexismo muito bacana, além de
uma  ótima  receptividade  às  novas  integrantes  graças  ao  auxílio  de  grupos  de
mulheres na área como por exemplo o /MNT (Respondente #12, 2013, grifos meus).

Neste exemplo, o sexismo em relação às mulheres pode ocorrer sem ser “machista” e

pode ser um “sexismo muito bacana”. 

Também há interpretações de sexismo que podem ser confundidas com o preconceito

contra  as  mulheres  unicamente.  Segundo o Dicionário Aurélio  Online155:  a)  sexismo,  1 –

termo  empregado  pelos  movimentos  de  emancipação  feministas  para  designar  a  atitude
154 Segundo a palestrante, suas análises foram baseadas em conceitos da Programação Neurolinguística.
155 Ver:  <http://www.dicionariodoaurelio.com>.
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dominadora dos homens para com as mulheres e 2 –  discriminação baseada em critérios

sexuais; b) machismo, “1 – modos ou atitudes de macho” e “2 – ideologia segundo a qual o

homem domina socialmente a mulher”;  c)  misoginia,  “1 –  aversão às  mulheres e  2 -

repulsão  patológica  pelas  relações  sexuais  com mulheres”;  d)  discriminação,  “1  –  ato  ou

efeito  de  discriminar”,  “2  – ato de  colocar  algo ou alguém de  parte”  e  “3 -  tratamento

desigual ou injusto dado a uma pessoa ou grupo, com base em preconceitos de alguma

ordem, notadamente sexual, religioso, étnico, etc”; e) preconceito, “1 – ideia ou conceito

formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial”, “2 – opinião desfavorável

que não é baseada em dados objetivos”, “3 – estado de abusão, de cegueira moral” e “4 –

superstição” (grifos meus).

Como  já  apresentado  no  capítulo  3,  considero  que  sexismo  é  um  mecanismo  de

distinção dos  sexos,  no  qual  um é  desvalorizado em relação ao  outro  nos  mais  diversos

aspectos (CONTRERAS, 2009).

6.5.3 Estereótipos de gênero

Estereótipos são a “caracterização permanente e inflexível de um grupo de pessoas”

(GIDDENS, 2005, p. 566), que se disseminam socialmente e que podem se manter ao longo

das  gerações.  Os  estereótipos  de  gênero  ou  os  estereótipos  sexuais  são  pressupostos  e

generalizações sobre o que se espera da conduta e das características de mulheres e homens

(MARTINEZ,  2014;  WEEKS,  1975).  Os  estereótipos  negativos  de  gênero  atribuídos  às

mulheres da TI também são barreiras para a atuação delas e também são pauta constante no

debate do grupo /MNT. 

Uma prática comum porém polêmica, dos participantes de eventos de TI156 e até mesmo

da mídia é a de elaborar álbuns de fotos de mulheres jovens e bonitas que participam destes

eventos. Algumas vezes, estes registros são feitos sem o consentimento das mulheres e são

poucos os casos nos quais são passadas mais informações sobre as mesmas, como profissão e

atuação na TI. Apesar disso, este é um conteúdo que atrai muitos leitores. Segundo o site do

FISL12: “Depois do vídeo das Musas do fisl10, veio também o vídeo das Musas do fisl11.

Pelo jeito, o público aprovou, o segundo vídeo criado por Felipe e os amigos, foi o vídeo mais

156 Ver  “Musas  do  FISL 9.0”:  <https://www.flickr.com/photos/nighto/sets/72157604628822845/>;  Musas  do
FISL10:  <https://www.youtube.com/watch?v=3nbisGNFHw0>;  Musas  do  FISL11:
<https://www.youtube.com/watch?v=pmmTF1wwHuQ>; 
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assistido no youtube sobre fisl11”157.

Dentre as conversas do grupo de discussão do /MNT, por duas vezes me deparei com a

designação de “musas” para as mulheres da TIC. No primeiro caso, um site de TI quis montar

uma parceria  com o grupo para uma coluna sobre mulheres que atuam em tecnologia da

informação e que seria intitulado como “Musa da TI”. O convite foi reencaminhado para a

lista do grupo em 2011. O caso foi apresentado e comentado sem críticas ao que significaria

ser uma “musa”, como seus perfis publicados seriam explorados ou ainda como se daria a

escolha de quem seria apresentada no site. Contudo, o caso não foi em frente o que pode

denotar  que  não  foi  interessante  para  as  mulheres  presentes,  mesmo que  não  tenham se

expressado contra.

Já  a  segunda  aparição  da  atribuição  “musa”  ocorreu  na  thread “Pesquisa  FGV  –

Profissões”.  O  “elogio”  apareceu  como  tratamento  inicial  da  terceira  mensagem  de  um

homem que participava da conversa contestando a partir de suas “experiências pessoais”, que

o mercado de trabalho não avalia os salários de acordo com o sexo dos profissionais, ao

contrário  do  que  indicava  a  pesquisa  mencionada  anteriormente.  Nesta  ocasião,  a

denominação “musa” foi contestada e definida como uma figura passiva e não condizente

com os  objetivos  do  grupo.  Contudo,  nesta  mesma  thread houve a  insistência  de que  se

tratava de um elogio, de uma forma de homenagear a todas, voltando assim à mesma situação

do caso anterior.

ola musas da tecnologia,  
esses problemas dos relatos: falta de feedback, perder a vaga pra outra pessoa e etc...
eu também já passei exatamente por isso, será que existe preconceito com homens
feios??,  oooooou  será  que  é  algo  que  transcende  o  sexo  do  candidato?  […]
(Maurício, 2012, grifos meus).

[Maurício]
Primeiro, é problemático você nos chamar de 'musas da tecnologia', pois musa é
uma fiigura passiva, sem ação nenhuma, tá ali para ser observada e admirada.
Nós não estamos aqui para isso.  Estamos para trocar idéias,  agir  ativamente nas
comunidades, trocar experiências, e discutir a problemática de gênero que existe na
TI - se não fosse por isso, esse grupo sequer exisitiria. Afinal, qual a premissa de ter
um grupo chamado 'Mulheres na TI', e não existir a necessidade de um chamado
'Homens na TI'? Pense por esse parâmetro. […] (Margareth, 2012, grifos meus).

ola  senhoras,  primeiramente  deixo  claro  que  nunca  mais  as  tratarei  por  nomes
carinhosos, ou com qualquer gentileza e cordialidade acima da qual eu ofereceria a
um homem... questão de igualdade. 

157 Ver: “Felipe Schueler e as Musas do fisl”. Disponível em: <http://softwarelivre.org/fisl12/felipe-schueler-e-
as-musas-do-fisl>. Acesso em 08 out. 2014.
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brincadeira...  eu só tava de mimimi,  continuo-as chamando de musas, pois é o
que são pra mim, nem todas é claro...  […] (Maurício, 2012, grifos meus).

Como fruto do sexismo e outras práticas sociais relacionadas, sobretudo, à divisão do

trabalho, muitos estereótipos negativos são criados em torno das mulheres que atuam em TI.

Sendo assim, outra situação que reforça estereótipos negativos com relação às mulheres é em

relação  à  participação  de  mulheres  em  diferentes  ocupações  na  TI.  Diante  da  possível

dificuldade encontrada por mulheres para permanecer na área, ocupações “mais fáceis” e mais

“femininas”,  como  designer  ou  análises  de  projetos,  são  sugeridas  como  alternativas  às

funções  “mais  difíceis”,  o  que  pode  reforçar  o  estereótipo  de  que  mulheres  não  têm

capacidade para as ocupações consideradas “mais técnicas”.

Como já mencionado, existe uma gama de funções relacionadas a TI e algumas são

mais  valorizadas  que  outras.  Por  exemplo,  em  02  de  fev.  2012,  o  grupo  recebeu  uma

mensagem através do seu site de uma mulher que pedia dicas de como ingressar na TI aos 30

anos, considerada por ela uma entrada tardia na área. A resposta dada na lista de discussão

indicava a ela área “mais fáceis”:

Seria interessante saber de que área ela vem...
... para ingressar ela que comece a ler muito sobre diversas áreas
para ver qual se identifica...como ela entrou "tarde", vai ter que
correr atrás - tem programador 10 anos mais novo que ela que já é
fera.
Talvez se ela ingressar na área de mídias sociais seja mais fácil e
rápido, ou design.
E se ela não tiver inglês fluente, também correr atrás (Kessia, 2012, grifos meus).

Recorrentemente,  mulheres  são  associadas  (algumas  vezes  por  elas  mesmas)  às

profissões “mais fáceis” por serem consideradas menos aptas em termos de mercado ou outras

restrições para atribuições mais sofisticadas ou consideradas “mais difíceis” na TI. No que se

refere à participação de mulheres em eventos de TI, temos o exemplo decorrente de uma

mensagem que questionava quais seriam as estratégias para atrair mais mulheres, visto que

sempre são poucas nos eventos. Em outro canal do grupo, sugeriram a realização de uma

“feira de roupas”, supondo que este é um interesse feminino que as incentivaria ao ambiente

da tecnologia. O grupo problematizou a situação na conversa “Participação mais Mulheres”

de 2011, como segue, em algumas mensagens:

Ontem recebemos uma dica pelo twitter para atrair mais mulheres para eventos de
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TI:
Falar que vai ter uma feirinha para compra de artigos e roupas.
Será? (Monique, 2011).

Acho que isso era piada, não?
Não é possível que estavam falando sério. =P (Fernanda, 2011).

Por um lado esse comentario veio a explorar o [estereótipo] de que as mulheres
gostam muito de gastar, principalmente com roupas e acessorios, mas parece ser um
comentario inocente
Por outro lado, eu compraria qse tudo que fose relacionado ao nosso grupo, para:
1 representar e divulgaR
2 porque eu sinto falta de acessorios femininos nas lojas, uma vez paguei 20 dolares
a mais em um netbook porque eu queria na cor rosa
Estou tentando bolar a versao 2  dos chaveiros do mnt e entao vender eles na nossa
loja virtual
E tentando fazer outros acessorios aqui, 
Sei que a juliana felix faz pulseiras e esta tentando fazero mascote do linux em feltro
(Luiza, 2011).

[Luiza],
Pelo que entendi do que a [Monique] postou seria mais como enganar as meninas
dizendo que seria uma feira de roupas.
Isso é inconcebível.
Agora se era alguma outra coisa que a pessoa quis dizer eu não sei (Fernanda, 2011).

eita, rolou um preconceito enton
bom,  nesse  caso  eu  só  me  resta  ter  vergonha  alheia  pelo  rapaz  que  perdeu  a
oportunidade de não dizer nada (Luiza, 2011).

Outra situação relacionou as mulheres com tecnologia através desta visão estereotipada

do feminino como relativo à moda e beleza. A mensagem “Ajuda” de 2012 obteve mais 16

respostas, algumas de surpresas e outras, em tom de brincadeira, responderam à “dúvida”158.

Meninas (principalmente de Gyn), andei mudando meu visual. Agora se tornou 
necessário comprar um secador de cabelos.
Será que vc6 poderiam me ajudar a escolher o modelo. E me tornar um programador
mais gatinho :-)
{}'s (Vinícuis, 2012)

Estereótipos de mulheres na área da tecnologia como este são reproduzidos ora como

brincadeiras, principalmente, por parte dos homens, ora de forma naturalizada pelas próprias

mulheres, reforçando obstáculos e justificativas para a marcante falta de mulheres no mundo

158 É interessante mencionar que no ambiente da TI deixar o computador destravado, dando acesso ao e-mail da
pessoa, torna o usuário alvo de trotes. Normalmente, no caso dos homens, são mensagens que colocam em
dúvida a sua sexualidade. Este pode ter sido um caso destes trote ou realmente pode ter sido uma brincadeira
que partiu do assinante na lista do /MNT, visto que alguns desses integrantes são, inclusive, colegas de
trabalho entre si.

186



tecnológico.

6.5.4 A presença de homens no grupo

Outra situação que considerei importante para o entendimento de como atua o grupo é a

participação de homens no mesmo. O grupo é misto no que se refere a participar dos debates e

dos  espaços  digitais  e  presenciais  do  grupo.  Contudo,  reservam  para  as  mulheres  o

protagonismo nas decisões e linhas de frente das ações do grupo, além do conselho gestor ser

constituído  apenas  por  mulheres.  Na  página  “Quem  Somos”  do  site  do  /MNT,  essa

participação  mista  está  indicada  logo  no  primeiro  parágrafo  (grifos  meus):  “A iniciativa

Mulheres  na  Tecnologia  é  uma  organização  sem  fins  lucrativos  que  visa  aumentar  a

participação feminina na área de Tecnologia da informação.  Somos mulheres e homens de

todo o Brasil discutindo e agindo em prol deste objetivo”.

Na já comentada  thread sobre a participação de mulheres nas profissões de TI, houve

polêmica digna de destaque. Após a resposta de uma das participantes, algumas das líderes e

outras participantes tentaram “acalmar os ânimos” e manter o tom normal do grupo, com

excessivos pedidos de desculpas e agradecimentos:

[Maurício],
Primeiro, é problemático você nos chamar de 'musas da tecnologia',  pois musa é
uma figura passiva, sem ação nenhuma, tá ali para ser observada e admirada. [...]
Segundo, a sua experiência é só sua, assim como a minha, a da [Joelma], da [Naíla],
e  de  cada  menina  aqui  também  é  individual.  Se  nós,  o  gênero  que  se  sente
prejudicado nessa área, estamos reclamando sobre uma questão, e somos maioria,
não é UM representante - do grupo opressor - que vai ditar que o problema não
existe. […]  (Margareth, 2012)

[Maurício],
Obrigada pela contribuição valiosa. Fico feliz que nas seleções que participou não
houve julgamento  quanto ao  sexo  e  acredito sim que algumas  empresas  fiquem
eufóricas em encontrar mulheres capacitadas para o cargo. […] 
Me desculpa [Margareth] mas acho muito difícil alguém mudar de opinião quando
recebe uma mensagem cheia de emoção como a sua.  Acho mais fácil perdermos
um aliado desta forma.
Conheço o Maurício pessoalmente e ele sempre foi um apoiador das intenções do
grupo (Fernanda, 2012, grifos meus).

Obrigada a todas e todos pela participação e debate. Reflitam com carinho e pensem
na posição dos outros. Todo mundo é diferente.
[Maurício] peço desculpas em nome do grupo pelo desagrado. Sei que você só
queria compartilhar sua experiência. Por favor não deixe de participar.
Boa noite!
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Obrigado [Maurício]. A discussão também se faz importante com a participação de
vcs homens.
Trabalho com homens ótimos e outros não... Fechar o grupo a outros sexos não é a
intensão...
Acho q o respeito e o dever de escutarmos as críticas construtivas estão sendo postas
em jogo e isso é bom, é amadurecimento humano para todos (Mírian, 2012, grifos
meus).

Esta  atitude  conciliadora  sobre  a  participação  pacífica  entre  homens  e  mulheres  é,

inclusive,  mais  preocupada  e  cuidadosa  em  relação  aos  homens,  evitando  considerá-los

machistas ou avaliar negativamente as suas condutas. Isto remete ao equivoco de considerar

que o o machismo é um atributo de um indivíduo e não reflexo de uma cultura, historicamente

baseada em estruturas, normas e práticas sexistas. Se por um lado esta atitude conciliadora

ameniza os conflitos, por outro interrompe os debates, ao freiar a discussão sobre as atitudes

pessoais, condutas e ideologias expressas nas mensagens. Nota-se que são mais bem vindas as

discussões  sobre  conflitos  que  emergem fora  dos  limites  do  grupo,  pois  os  internos  são

considerados nocivos e não enriquecedores das interações intragrupal.

Por  outro  lado,  também há  a  consciência  que  este  não  é  apenas  um problema das

mulheres e que homens podem atuar como “aliados”. Além do cuidado para a manutenção da

participação e boa convivência entre mulheres e homens debatendo gênero, por vezes, eles

são convocados a se tornarem aliados e parabenizados por suas ações junto ao tema e ao

grupo. Foi o que ocorreu na conversa "Projeto meninas na computação" de 2012, na qual um

homem relata  ter  conhecido  um projeto  que  incentiva  meninas  a  ingressarem em cursos

universitários na área de TI:

Bom dia meninas! 
Ontem fui  com o  meu filho  (como sempre  ultimo dia)  na  semana  de  ciência  e
tecnologia e encontrei um stande completamente rosa de um grupo da UNB  claro,
lembrei na hora de vocês. 
Não sei se vocês já se conhecem, mas passei o site de vocês e elas devem entrar em
contato 
http://www.exatas.unb.br/cic/meninas/ (Lucas, 2012).

Muito  bom [Lucas]!  É  importante  a  conscientização,  o  respeito  e  o  apoio  dos
homens nesta luta também.
E modéstia a parte, a gente manda bem mesmo =D (Joilma, 2012).

Outra  fala  que  denota  que  esta  participação  masculina  é  bem vinda  e  desejada  ao

movimento, se deu na palestra de Denise Carvalho  “A importância de grupos feministas”,
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convidada do I ENMNT, que, na ocasião, era representante da Secretaria Estadual de Políticas

para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial (SEMIRA) de Goiás:

Essa sociedade mutila as mulheres, mas mutila também os homens. Às mulheres é
negado o direito de ocupar lugares de comando. É negado o direito de comandar de
conduzir. Mas aos homens é negado também o direito à sensibilidade. Aos homens é
negado o direito ao cuidado, aos homens é exigido que eles sejam o tempo todo
inteiros os combativos, os guerreiros, então isso também mutila o masculino nessa
sociedade. Uma sociedade que mutila a todos. Então por isso é que nós propomos
uma coisa nova. Uma sociedade sem exploração de classe, sem opressão de classe,
… feminino sobre o masculino e o masculino sobre o feminino, uma sociedade de
igualdade sobre igualdade, de justiça. Isso é um sonho em construção, gente. Acho
que encontros como esse vão nos dando pistas. Porque essa união, essa união que
temos aqui, vários homens também aos quais eu saúdo efusivamente, acho que
isso  é  …  necessário  termos  os  nossos  aliados nesse  processo,  porque  para
conseguirmos  crescer,  essa  sociedade  que  está  falida,  essa  sociedade  que  não
consegue responder à questões básicas, não só de sobrevivência das pessoas mas que
vai  se pautando por uma violência desmedida (Denise Carvalho,  em palestra  no
IENMNT, 2013, grifos meus).

Contudo, apesar de algumas situações mais delicadas e da pressuposta participação e

apoio  de  homens,  por  outro  lado,  é  recorrente  se  destinar  as  mensagens  da  lista  para  as

“garotas”, “meninas” e “amigas”. O que me faz notar a participação dos homens como parte

de uma estratégia política de se manter a diversidade e evitar serem criticadas de “sexistas” ou

“discriminatória  à  ação masculina”.  Sobre  este  segundo sentido  é  que se trata  a  próxima

subseção.

6.5.5 Resistência ao “pró equidade de gênero” ou “only women”

Mesmo estando claro que se trata de um grupo que tem como objetivo trabalhar em prol

da equidade de gênero, às vezes ainda se faz necessário argumentação sobre a necessidade de

ações que revelem e se foquem nas mulheres, sejam estas ações apresentadas na forma de

relato ou “desabafo” ou sejam eventos que foquem e sejam realizados por mulheres. Por volta

da organização do I  ENMNT, um dos participantes  homens se ofereceu para palestrar no

evento durante a thread “Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia” iniciada em 14 jan.

2013.  Uma  das  líderes  esclareceu  qual  era  a  política  do  evento,  ou  seja,  aceitar  apenas

palestrantes mulheres e esta ação afirmativa é interpretada como preconceituosa:

meninas
qria contribuir com uma fala. Posso? (Daniel, 2013).
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Infelizmente [Daniel], neste evento só teremos palestrantes mulheres! =/ (Graziela,
2013).

ok, aceito, mas nao e bom combater preconceitos com pr.... (Daniel, 2013).

Uma vez que trata de um assunto delicado e, algumas vezes, polêmico que é a questão

de  gênero,  o  grupo,  por  vezes,  precisa  gerenciar  o  conflito  interno  em  alguns  debates.

Amenizando o conflito elas parecem buscar manter a harmonia e o interesse do grupo, uma

vez que a comunicação online pode acarretar em frame wars, ou seja, discussões acaloradas

que poderiam se tornar ofensivas.

Neste  sentido,  percebi  que  quando  temas  polêmicos  causam  discussões  mais

conflituosas,  alguma  integrante  relembra  da  intenção  do  grupo  de  prover  um  ambiente

amigável, chamando a atenção para a “netiqueta” esperada de todas as participantes. Também

a estratégia  de  separar  a  opinião  discordante  em um determinado ponto  da  relação  mais

abrangente entre elas. É o que destaco nestas mensagens da conversa “como as mulheres se

sentem”, iniciada em 2013 na lista de discussão do /MNT:

"Quando  estou  no  metrô  preciso  procurar  um  cantinho  seguro  para  evitar  que
alguém fique se roçando em mim. Você faz isso?
Quando vou em reuniões de família, me perguntam por que estou tão magra, e o que
fiz com o cabelo e quem estou namorando. Para o meu primo, perguntam o que ele
está estudando e no que está trabalhando. "
http://papodehomem.com.br/como-se-sente-uma-mulher/ (Fernanda, 2013).

Acho mais prático fazer coisas uteis do que ficar de mimimi.
O texto é ótimo,  mas nada melhor do que agir  ao invés de ficar  se lamentando
(Manuela, 2013).

[…] Ui gente!
agora usar um grupo de discussão pra discutir, é ficar se lamentando (Luiza, 2013).

Meninas, não comecem com picuinhas dentro do grupo, todas as pessoas tem direito
a se expressar, e a maturidade tem que estar tanto em quem faz um comentário como
em quem ridiculariza o comentário, emitam opiniões sobre assuntos, não sobre as
pessoas que comentam, se não tem nada de bom a acrescentar a discussão, melhor
não dizer nada, antes que isso aqui vire uma guerra de ofensas (Caroline, 2013).

[…] Admiro muito seu trabalho, mas acho que virou até moda dizer "menos mimimi
mais ação" e não dizer qual a tal "ação".
Na área de software e negócios você é bem ativa e faz acontecer, admiro você por
isso, mas não vejo nenhuma sugestão válida sobre o tema decorrido nessa thread.
Espero que você não encare pelo lado pessoal. Só peço humildemente que se você
tem idéias de ações melhores  por favor nos mostre,  assim podemos todas juntas
ajudar a melhorar nossa sociedade.
Ainda admiro você.
[]s (Keilla, 2013).
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Quando a meta-discussão aparece em uma conversa, ela tende a por fim a mesma, sendo

que, às vezes, isto não ocorre antes das debatedoras assegurarem a possibilidade de novos

debates em tom amigável.

Se a relação entre homens e mulheres causa a reação mais conciliadora das lideranças

do  /MNT,  por  outro  lado,  o  grupo  se  mantém  mais  rígido  no  sentido  de  assegurar  o

protagonismo das mulheres em suas ações de equidade de gênero.

***

Diante dos exemplos aqui apresentados, considero que tanto os conflitos internos ao

/MNT, como os conflitos de gênero que as integrantes debatem nos espaços do grupo são

importantes para a caracterização do mesmo, principalmente, em termos interacionais. Como

já mencionei, os conflitos internos são evitados em prol do bom funcionamento do grupo e do

seu  status de  grupo  de  mulheres  “democrático”,  formado  por  homens  e  mulheres,

harmoniosamente.  Neste  caso,  apesar  da  iniciativa  poder  partir  de  qualquer  membro,  a

moderação e a observância da netiqueta fica a cargo de fato das líderes. Esta atitude pode ser

reflexo da experiência online de que os flame wars, tão frequentes nos espaços digitais, são

ainda mais danosos no que se trata de manter a participação feminina. E é um reflexo da

consciência de gênero.

Sobre os conflitos internos, é importante notar, como nos lembra Primo (2005), que os

processos de conflito não devem ser a opostos aos de cooperação, pois ambos podem ocorrer

conjuntamente.  Ainda é  interessante  notar  que  mesmo as  interações  de  cooperação ou as

conversações amigáveis são processos complexos e não devem ser encarados apenas do ponto

de vista inocente ou otimista, pois “sugere-se que seja adotada uma visão desencantada da

cooperação, vendo-a não como uma sequência cumulativa de ações altruístas, mas como um

laborioso  processo  de  interação  a  partir  de  diferenças”  (PRIMO,  2005).  Portanto,  esta

manutenção de relações internas,  mantém o grupo unido mas também limita  a expressão,

podendo gerar frustrações. Entendo também que a cooperação pode visar atender expectativas

em termos de condutas e discursos alinhados a um padrão esperado pelo grupo (existência de

interações harmoniosas) e por outras normas sociais, inclusive as que indicam que mulheres

devem evitar situações conflitantes.

Como visto na seção anterior, os conflitos de gênero vivenciados pelas mulheres que
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atuam nas TICs são umas das motivações para a organização das mesmas em grupos como

o /MNT. Mas apenas os conflitos externos são conteúdos debatidos mais profundamente. Mas,

nestes casos, falta posicionamento enquanto grupo diante de suas comunidades e da sociedade

brasileira, em termos de militância e ações feministas transformadoras.

Logo, através dos casos aqui apresentados, pude abordar como o grupo pratica formas

de regulação no que se refere às interações mantidas em seus espaços online, promovendo o

debate  de  gênero  entre  homens  e  mulheres,  atentando  para  o  gerenciamento  de  conflito

interno e ao passo que busca colaborar  com o tema em um âmbito geral,  porém sem se

arriscar com pronunciamentos externos ou discussões internas mais radicais.
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6.6  TEMAS  ABORDADOS  NO  /MNT:  MULHERES,  TECNOLOGIA E  A RELAÇÃO

ENTRE ELES

Até o momento, foquei-me em analisar a interação das mulheres e homens que integram

o grupo /MNT. Dessa maneira, apresentei como as e os integrantes se relacionam entre si e

com as novatas, além de como se articulam em alguns de seus espaços digitais e físicos.

Adiante, pretendo frisar os demais temas abordados pelas mulheres no grupo /MNT em sua

lista de discussão. Foram interpretados de acordo com duas categorias: assuntos relacionados

ao  ser  mulher,  podendo  perpassar  ou  não  a  tecnologia  e  assuntos  de  cunho  técnico  e

sociocultural sobre a tecnologia.

Considero que as mensagens que abordam assuntos relacionados com a experiência de

ser mulher são, de um modo geral, reflexos das motivações relativas a conviver em ambiente

online com  quem  tem  as  mesmas  experiências  e  a  poder  tirar  dúvidas  e  compartilhar

conhecimentos e experiências. 

Analisando por este aspecto, penso que estas mulheres estão construindo e debatendo,

sobretudo, as suas imagens de mulheres profissionais, que se preocupam com as perspectivas

de gênero no mercado de trabalho, as diferenças de salários entre homens e mulheres para os

mesmos cargos, a construção da carreira profissional, acadêmica e no empreendedorismo e a

conciliação desta com a maternidade e a vida familiar. Compreendo também que a tecnologia

perpassa  muitas  destas  questões.  Sendo  assim temos  mulheres  profissionais  da  TI  e  isto

determina o teor de muitas de suas conversas, como o que ocorre na lista de discussão.

Por  exemplo,  na  conversa  “Atuação  Feminina  no  Mercado”  de  2012,  uma  das

participantes do /MNT cita uma matéria da TV, baseada nos dados do IBGE de 2010, que

relata  a  atuação  dos  brasileiros,  dentre  eles,  as  mulheres  no  mercado  de  trabalho.  Outra

participante  destacou  que  o  texto  não  abordou  o  caso  das  mulheres  das  tecnologias  da

informação e tenta problematizar o tema a partir deste aspecto:

[…] Pena que não comenta sobre o mercado pra TI... 
Acho que pra gente o negócio não anda melhorando não. 
Pelo menos ao meu redor é  nitido que mulheres  ganham menos que os  homens
(Joilma, 2012).

A thread “Pesquisa FGV – Profissões”, iniciada em 2012, apresenta dados da pesquisa

da Fundação Getúlio Vargas. Nesta conversa também pude notar que este recorte do caso das
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mulheres na TI foi indicado logo na primeira mensagem, direcionando o debate no sentido

dos interesses do grupo:

Boa tarde meninas,
saiu uma matéria no site da ACIEG de uma pesquisa da FGV sobre as profissões
com maiores  salários. Entra  elas  estão  as  profissões  ligadas  à  Informática  e
Tecnologia.
Quando entrei no link de simulação citado na matéria achei interessante o campo de
seleção  de  sexo  já  indicando  uma  diferenciação  salarial  por  sexo,  que  pude
comprovar ao simular, com ambos os sexos, as profissões voltadas para Computação
e  Engenharia em algumas  faixas  etárias.  Em todas as  faixas  que  simulei  com o
feminino obtive sempre um salário inferior ao masculino.
http://www.acieg.com.br/novo/2012/05/pesquisa-da-fgv-aponta-profissoes-com-
maiores-salarios-no-brasil/
Continuemos o nosso trabalho em busca de um mercado mais igualitária (Luana,
2012, grifos meus).

Ou seja,  há sempre um exercício de análise de acontecimentos e dados a partir  das

perspectivas das mulheres atuantes na área da TI, destacando e problematizando o gênero

nestas  situações.  Por  fim,  a  mensagem  “Feliz  Dia  da  Mulher  de  TI”  de  2012,  o  Dia

Internacional  das  Mulheres,  retrata  bem  a  forma  como  estas  mulheres  reunidas  se

representam.  Pois  reforça  que  as  mulheres  deste  grupo  merecem  ser  parabenizadas  não

unicamente por serem mulheres e enfrentarem as barreiras de gênero, mas também por serem

mulheres em uma área na qual a presença das mesmas ainda é uma minoria. 

[…] Eu ainda não decidi se fico realmente chateada com as piadinhas que sempre
rolam no Dia da Mulher. Mas o fato é que fico feliz por ver que tanta gente valoriza
sinceramente a data.
Acho que é um dia de parabenizar nós, mulheres, que trabalhamos numa área tão
masculina. É um dia de pensar: eu faço algo de diferente. […] (Alice, 2012).

Enquanto profissionais, algumas destas mulheres dizem que sofrem discriminações ao

longo de sua trajetória na TI. Foi o caso de um depoimento feito ainda na conversa “Pesquisa

FGV – Profissões” e já citado na seção “6.5.2 Sexismo”, no qual uma integrante do grupo

indica que apesar de se destacar com suas atribuições, é a que recebe o menor salário na

empresa na qual trabalha.

Por  outro  lado,  o  ser  mulher  vivendo  em sociedade  e,  principalmente,  nas  grandes

cidades também é tema de discussão. Sendo assim, o grupo também debate a situação das

mulheres frente à violência e ao assédio urbanos, como pude notar em conversas como “Sem

censura: a violência contras as mulheres não tem raça, classe ou idade - Informe Nº 68” (2
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mensagens) de 2011; “Como as mulheres se sentem” (28 mensagens) de 2013; “Como vocês

agem?” (9 mensagens) e “Chega de Fiu Fiu: pesquisa sobre cantadas na rua” (4 mensagens)

de 2013.

Mesmo neste caso, pude notar que o tema tecnologia também pode ser relacionado à

questão  da  violência  urbana,  acarretando  em experiências  típicas  desta  área;  assim como

acompanhei algumas conversas que trataram dos assédios contra as mulheres atuantes na TI –

local de trabalho, ambientes online, eventos, faculdades. As piadas em sala de aula durante a

faculdade,  ambiente  de  ingresso  para  muitas  destas  mulheres  na  TI,  é  mencionado como

exemplo recorrente de tal assédio.

[…] Aposto que você nunca teve que pensar duas vezes para levantar para ir ao
banheiro na aula, em uma turma de Ciência da Computação, ou Sistemas, certo?
Pois sabe que eu pensava várias vezes antes de fazer isso na minha sala, pois éramos
somente 4 meninas, e toda vez que alguma de nós se levantava, todos os pescoços se
viravam. Os mais discretos coçavam a nuca. Mordiam o lápis. Duvido que qualquer
um dos meus colegas homens deva ter tido a mesma experiência que eu, de pensar
se valia a pena se levantar para ir ao banheiro em qualquer momento da graduação.
[…] (Margareth, 2012)159.

Testemunhos e notícias sobre o preconceito e incidentes envolvendo mulheres da TI são

frequentes e surgem não apenas em conversas sobre este tema em específico sobre violência

de gênero, mas também em temas relacionados ao universo destas mulheres. Este foi outro

aspecto que notei no trecho da mensagem anterior, postada na conversa “Pesquisa FGV –

Profissões” sobre as diferenças de remuneração entre homens e mulheres,  sobre a qual o

grupo deu ênfase às profissionais de TI e a integrante citada menciona este tipo de assédio

sofrido em sala de aula.

Acerca dos assuntos que estão apenas ligados ao tema da tecnologia sem a relação com

o tema de gênero,  destaquei os conteúdos técnicos, com os quais as participantes buscam

solucionar dúvidas e outras demandas, aproveitando o grupo e a experiência em TICs das

demais. A mensagem a seguir é a primeira da conversa “Ajuda com Joomla”, publicada em

2011.

Amigas da Lista
Alguém aí saca de Joomla e pode dar uma ajuda com SEO no site, seguindo algumas
dicas que a [Kessia] nos deu?
Estou  coordenando  um evento  que  acontecerá  em novembro,  além de  estar  me
preparando para o vestibular e as particularidades do trabalho, entao quase não está

159 Mensagem retirada da thread “Pesquisa FGV – Profissões”, iniciada em 2012.
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me sobrando tempo livre
Se alguém puder ajudar a executar as dicas de SEO da [Kessia] eu ficarei alegre e
saltitante (Luiza, 2011).

Muitas outras conversas com este cunho técnico são relativas à divulgação de vagas de

trabalho e outras oportunidades, como em “[OT] [SP] [Freelancers] Desenvolvedoras web”,

publicada em 2012.

Atenção desenvolvedoras do grupo!
Estou montando uma base de freelancers nova aqui na agência, para fornecer para a
parte de tecnologia.
Mandem seus portfólios e currículos JÁ. Se tiverem amiguinhas e amiguinhos para
mandar, por favor, enviem também.
(e quem só tem currículo, por favor, tome vergonha na cara e faça portfólio online
pra ontem!)
As áreas de desenvolvimento são as de web, que eu listo abaixo, mas também pode
ser  que  role  outras  coisas  em  tecnologia  (tipo  voltada  para  hardware).  […]
(Margareth, 2012).

Ainda neste sentido, há o aproveitamento por parte de empresas, de outros grupos e de

eventos para se atingir enquanto consumidoras este público específico – profissionais de TI

ou, ainda, de mulheres profissionais da TIC. Alguns eventos sorteiam ingressos promocionais

no  grupo,  como  o  The  Developer's  Conference  2013160,  como  pude  ver  na  mensagem

“Convite para a Trilha Arduino no #TDC2013 em São Paulo” de 2013.

Contudo,  mesmo  em  algumas  destas  consultas  sobre  conhecimentos  técnicos  das

participantes, há as que são feitas a partir do viés de gênero, como em “JavaScript”, conversa

iniciada em 2012:

Meninas,
Uma  curiosidade:  quantas  de  vcs  aqui  trabalham  ou  sabem  JavaScript?  A
participação feminina nessa comunidade anda bem baixa, queria saber se é pq não
temos profissionais femininas no ramo ou se é por outro motivo... (Cristina, 2012).

Mas,  apesar  destes  conteúdos  técnicos,  o  foco do grupo e  o  que  mais  desencadeia

debates são os temas sobre gênero e gênero e TIC. Na conversa “feedback”, iniciada em 05

nov. 2013 na lista de discussão, a opinião de um leitor sobre a atuação do /MNT é o grupo

deveria  apresentar  mais  mulheres  falando  sobre  temáticas  técnicas  do  que  casos  de

discriminação.  Enquanto  algumas  integrantes  consideraram  válida  a  reflexão,  outras

contestaram. Neste último caso, uma integrante discordou, pois disse que sua motivação em

160 Ver: <http://www.thedevelopersconference.com.br/#saopaulo>. Acesso em: 14 set. 2014.
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participar do /MNT era debater gênero. Uma das líderes explicou o objetivo do grupo e sua

necessidade de abordar a tecnologia por um viés de gênero, visto que considera que abordar o

tema  é  mais  efetivo  para  uma  possível  mudança. Desta  conversa  e  falas,  apresento  os

seguintes trechos:

Sinceramente, de código eu falo na lista do projeto. Eu estou nesse grupo porque sou
feminista e porque existe preconceito a mulheres nessa área além de tantos outros
problemas.  Se  não  fosse  pra  tratar  disso,  fosse  só  um aglomerado  de  mulheres
conversando de tecnologia, aí pra mim faz mais sentido eu me agrupar com todo
mundo que tem interesse nas tecnologias com que eu mexo e só […] (Fernanda,
2013).

[…]  Inicialmente  quero  dizer  que  somos  mulheres  na  TI  que  lutamos  por  mais
mulheres de TI. A pergunta que fica é "como" fazer para ter mais mulheres na área?
Palestrar sobre coisas técnicas é sim uma forma de mostrar o trabalho de mulheres e
apoiamos fortemente. Dá visibilidade a quem mudou a lógica da roda e inspira as
demais. Porém não muda a visão nossa e da sociedade sobre o problema e acaba
contribuindo pouco no aumento efetivo de mais mulheres de TI […] (Luana, 2013).

Outro objetivo do /MNT declarado em seu site é o de “Incentivar pesquisas e reflexões

sobre as mulheres na tecnologia” (MNT, 2014) e da observação de suas ações, pude perceber

que há vários meios de realizar tais objetivos abordando o tema das mulheres na tecnologia

mediante: a divulgação de pesquisas de terceiros; a divulgação e participação em pesquisas

das integrantes do grupo; e a realização de levantamentos e questionários de opinião que são

apresentados em eventos nos quais o grupo participa.

O  grupo  possui  em  seu  site  uma  seção  específica  para  apresentar  pesquisas  sobre

mulheres na tecnologia161:

 Mais meninas nas Ciências (Agosto, 2013) 

 Mulheres tem melhores salários em pelo menos 7 profissões (Junho, 2013) 

 Homens ainda superam as mulheres no acesso à internet, revela IBGE (Maio, 2013) 

 Apenas 8% dos alunos do ITA são mulheres (Março, 2013) 

 Estudo Revela Mistério de Contratar Mulheres na Tecnologia (Fevereiro, 2012) 

 Apenas 15% dos contribuidores da Wikipedia são Mulheres (Janeiro, 2011)

O  /MNT também  costuma  divulgar  e  debater  resultados  de  pesquisas  de  grandes

instituições na sua lista de discussão, como o caso da já apresentada conversa “Pesquisa FGV

– Profissões” (37 mensagens) de 2012. Nesta mesma thread, as pesquisas sobre este assunto

161 Ver: <http://mulheresnatecnologia.org/pesquisa>. Acesso em: 11 out. 2014.
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compiladas pelo grupo Feminino Livre para a apresentação no FISL12, também foi lembrada

e teve o link de seus slides enviado para a lista.

Fora do âmbito da tecnologia, em “Chega de Fiu Fiu: pesquisa sobre cantadas na rua” (4

mensagens) de 2013, as participantes divulgam e comentam a pesquisa da jornalista Juliana

de Faria  divulgada  no site  Olga162 sobre  violência  e  assédio  urbanos  contra  as  mulheres.

Participaram da pesquisa,  realizada através  de um formulário  online,  7.762 mulheres,  das

quais 99,6% declararam já terem sido assediadas em lugares públicos.

Em “Women in Tech na Conferência da SBC” de 2013 uma das integrantes do /MNT

apresenta o evento chamado Women in Technology associado ao Congresso da Sociedade

Brasileira de Computação (CSBC). A partir de então, algumas pesquisadoras da SBC foram

citadas por se destacarem na área de gênero:

Olá meninas,
Eu  nem sabia,  mas  o  CSBC (conferencia  da  SBC)  tem um evento  "Women  in
Technology" contínuo na programação.
Esse ano a conferência acontece em julho em Maceió.
http://www.ic.ufal.br/csbc2013/noticias/wit
Vai ter a participação do recruiter do Google Brasil (em BH) e de uma pesquisadora
da Microsoft.
Alguém vai?
Acho  que  a  gente  devia  fazer  uma  ponte  com  essas  pessoas  que  estão  na
coordenação geral das edições do evento. 
Será que eles conhecem o nosso grupo? Precisam conhecer.
Alguém conhece alguém desses nomes? […]  (Alice, 2013).

Como o grupo é plural e contém perfis diferentes, as pesquisadoras e seus trabalhos

também são lembrados e citados. Como já mencionei, eu mesma obtive algumas menções

espontâneas ao meu trabalho, assim como outras pesquisadoras. 

Em “Re: Evento Recife” (3 mensagens) de 2012, continuação de “Evento Recife” (2

mensagens), também de 2012, uma pesquisadora do grupo é lembrada visto que o evento

aborda o seu tema de pesquisa: gênero e profissão.

Uma pesquisadora que já havia se apresentado na lista e proposto alguns debates163,

retorna com um formulário mais  elaborado sobre as  dificuldades  das  mulheres  na TI  em

decorrência do gênero na thread “pesquisa” de 2013 e com 4 mensagens. Na sequência, há a

mensagem de uma das líderes, parabenizando e convidando-a para o encontro nacional do

grupo:

162 Ver: <http://thinkolga.com/>. Acesso em: 17 set. 2014.
163 Como já citado a respeito da mensagem “Apresentação e discussão” (15 mensagens) de 04 set. 2012.
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Olá todas, boa noite.
Feliz 2013. Que seja um ano de paz, saúde e muito sucesso.
Estou a desenvolver uma pesquisa sobre mulheres e TI. Gostaria de contar com a
colaboração de vocês para responder o questionário anexo.
Também segue um termo de consentimento livre e esclarecido para preenchimento e
inserção de assinatura digital.
Ficarei muitíssimo agradecida com as que puderem colaborar. […]  (Danuza, 2013).

Parabéns Professora,
um  dos  papeis  do  nosso  grupo  é  incentivar  estas  pesquisas,  com  certeza  vou
colaborar.
Será que na data do nosso Encontro (02/03) você já teria estas informações e poderia
apresentar? […]  (Luana, 2013).

O grupo também se articula em desenvolver suas próprias pesquisas. Para a participação

de algumas líderes no FISL14, o grupo lançou um questionário online da pesquisa intitulada

“Onde guardamos nosso machismo?” com perguntas como: “Quantas vezes já ouviu ou disse

algum comentário que tratasse de forma diferenciada as mulheres da tecnologia?”. Na lista de

discussão,  uma  das  líderes  enviou  a  mensagem  “Pesquisa:  Aonde  guardamos  nosso

machismo?”164 de 2013, que formou uma  thread de 29 mensagens, na qual as participantes

tiraram  dúvidas  sobre  a  pesquisa,  enviaram  contribuições  e  apresentaram  o  seu  apoio  à

iniciativa das líderes.

[…]  estaremos  no  #fisl14  e  apresentaremos  uma  palestra  com  o  tema:  "Aonde
guardamos nosso machismo?". 
Para melhorar  nossa discussão, gostaríamos que participassem da nossa pesquisa
sobre o tema e divulguem o formulário para seus colegas de trabalho e/ou faculdade.
Abraços!
Link da pesquisa:
https://docs.google.com/forms/d/1iztCi09ZwugnG4pV3iufrfjMMQigDA8NqJCoQz
ergCE/viewform (Monique, 2013).

Ao divulgar as pesquisa sobre gênero e tecnologia, o grupo busca embasar suas questões

neste tema com dados qualitativos e quantitativos, para enriquecer os debates. 

Dentre os campos científico, acadêmico e o mercado, este último é mais central nos

debates que ocorrem no grupo e em segundo lugar, a academia, o que parece seguir o objetivo

de “Buscar a igualdade de tratamento pelo mercado de trabalho entre homens e mulheres.”

(MNT, 2014).  Temas relacionados aos perfis  de ser mulher  urbana,  profissional  da TIC e

pesquisadora são os destacados. No que tange a tecnologia,  o grupo está sempre atento a

164 O nome da pesquisa foi corrigido durante esta conversa, de forma que trocaram “aonde” por “onde”.
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debater casos de discriminação, divulgar vagas e pesquisas, incentivar as mulheres a buscar

melhores  cargos  e  salários,  bem  como  discutir  as  tensões  de  gênero  que  ocorrem  em

ambientes de ensino e as formas de atrair mais mulheres para a área das ciências exatas. 

Cabe agora analisar o grupo e sua atuação militante em gênero e tecnologia e assim

compreender  quais  as críticas à  tecnologia e  quais  as abordagens utilizadas em relação a

brecha digital de gênero.
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6.7  MILITANTES  OU  FEMINISTAS?  O  /MNT  ENQUANTO  MOVIMENTO  DE

MULHERES E OS FEMINISMOS DA/NAS TIC’S 

Além dos temas debatidos  pelo /MNT,  como este  grupo pode ser  caracterizado em

termos  de  movimento  de  mulheres  nas  TICs  e  sob quais  aspectos  o  faz  de  maneira  que

poderíamos  denominar  de  feminista?  Inicialmente,  apresento  alguns  pontos  que  mostram

como uma consciência ativista e feminista vem amadurecendo ao longo deste período, no qual

observei e participei do grupo /MNT. Também indico aqui como o grupo discute sobre os

feminismos de forma explícita, desenvolvendo sua consciência de gênero e contribuindo para

a formação ativista de seus membros.

Um dos primeiros pontos relacionados à percepção de si e do grupo e da sua situação de

ser  mulher,  que  vale  destacar  é  o  que  emerge  sobre  o  posicionamento  indivíduo  versus

sociedade. Ou seja, algumas consideram que a situação das mulheres é uma causa a ser tratada

de  forma  individualista,  mas  a  maioria  considera  que  esta  é  uma  causa  coletiva. Tais

abordagens  são  observáveis  quando  elas  se  manifestam  através  de  depoimentos  de

experiências de vida, ou da análise de situações concretas. 

Apesar  de  participar  de  um  grupo  que  tem  como  objetivos  “Promover  a  troca  de

experiências  entre  os  membros”  e  “Buscar  a  igualdade  de  tratamento  pelo  mercado  de

trabalho entre homens e mulheres” (MNT, 2014), algumas participantes ainda são relutantes a

utilizar a palavra “feminismo” ou ainda, com as iniciativas de desvendar lutas e causas das

mulheres. Nem todas consideram que as recorrentes discriminações sofridas pelas mulheres

sejam algo a ser tratado e resolvido em grupo. Não percebem quanto “o privado é político”. 

A movimentada conversa “Pesquisa FGV – Profissões” na lista de discussão do /MNT

deixa em evidência esse posicionamento individualista:

[…] Por outro lado, é  responsabilidade individual que estes  preconceitos  não
ocorram.
Se  a  gente  deixa  o  preconceito  acontecer,  compartilha  dele,  ele  tende  a  “nos
perseguir”.
Quem é responsável por aceitar salários menores que homens? São os homens? Ou
são as mulheres que aceitam o salario menor?
Eu não aceitaria, por exemplo. Se tenho capacidade, tenho a habilidade e mereço
este salario que O colega tem, eu simplesmente levanto meu currículo e parto para a
luta.
Se o lugar tem este tipo de preconceito, ele não serve PRA MIM. Os incomodados
que se mudem. […] .
Não será com “cotas” que conseguiremos mudar o quadro,  e sim com muito
trabalho, esforço, capacitação, especialização e acima de tudo, usar estes dados de
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pesquisa a nosso favor e não para causar constrangimentos e revoltas (Liliane, 2012,
grifos meus).

Mais do que chamar a atenção para o protagonismos e empoderamento das mulheres em

relação às formas que são tratadas, principalmente, pelo mercado de trabalho, esta fala coloca

o problema em termos individuais.  Neste  sentido,  esta  perspectiva individualista  e liberal

coloca que cada mulher seria a única responsável por seu êxito ou fracasso, ignorando as

condições estruturais  que as condicionam e ainda,  desconsiderando a necessidade de uma

atuação coletiva e feminista junto às TICs.

A já  citada  conversa  "Como  as  mulheres  se  sentem",  de  2013  com 28  mensagens

aninhadas, tem o mesmo título do texto165 externo ao grupo na qual a autora relata diversas

formas de violências e assédios que ela passa por ser mulher. Este texto embasou uma rica

discussão no /MNT, enquanto algumas participantes elogiaram o texto e a atitude da autora de

se expressar, outras consideraram que esta não é propriamente uma ação contra o modo como

a sociedade encara as mulheres. Em outra mensagem desta conversa, uma das participantes

lembra  que  revelar  as  situações  de  preconceito  e  discriminação pelas  quais  as  mulheres

passam  no  seu  cotidiano  vai  além  de  meras  lamentações.  Ela,  que  declara  basear  seus

argumentos em trabalhos feministas, diz considerar que textos como o citado são uma forma

de compartilhar experiências e alertar para tais problemas. 

[…] Creio que esses textos informativos, 'desabafos', são mais do que lamentações.
Eles servem como meio de informação, como uma forma de mostrar ao que
andam de olhos tapados pra realidade o que anda acontecendo. Vivemos em
uma sociedade patriarcal, no qual, querendo ou não, as pessoas acham normal as
situações relatadas  no texto.  Em contra partida,  essa mesma sociedade acha que
Feminismo é lutar com os seios a mostra, não se depilar e não gostar de homens.
Em minha opinião, textos como esse devem ser compartilhados, e são extremamente
úteis (e claro, Manuela, concordo com você, nada melhor do que lutar, e não ser
apenas revolucionários de sofá.) (Nanda, 2013).

Na  sequência,  outra  participante  corrobora  esta  perspectiva,  ainda  que  de  forma

contraditória (ao entender a sociedade como “patriarcal”, isto é, como determinante para as

mulheres).  Ela  declara  que  concorda  que  textos  como  o  citado  servem  para  expor  um

problema, fazer as pessoas se identificaram e refletirem sobre o que pertence também ao

âmbito da sociedade, da mesma forma como  atuam várias manifestações feministas, segundo

ela.

165 Ver: <http://papodehomem.com.br/como-se-sente-uma-mulher/>. Acesso em: 14 set. 2014.
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Já na discussão dentro da temática do /MNT, na thread “Pesquisa FGV – Profissões”,

uma integrante do /MNT lembra ao grupo sobre a importância de dar voz às mulheres e suas

causas e que a falta de debate e reconhecimento do problema (baixos salários das mulheres

em relação ao homens da TI) desfavorecem ainda mais a situação.

[…]  Qualquer  discurso  que  tente  desmerecer  nossa  qualificação  profissional  e
mascarar  o  preconceito em relação  ao  nosso sexo,  ou  atestar  que  o  problema é
pontual é um discurso falacioso. Em todos os lugares homens recebem mais do que
mulheres[1], mesmo quando temos uma melhor qualificação profissional. Quando se
trata  de  formação superior  conseguimos ganhar  60% do que  um homem com a
mesma escolaridade[2]. 
[…] Essa forma de perpetuação da discriminação, às vezes até mesmo partindo de
nós mulheres,  mesmo que não seja intencional é algo extremamente danoso para
nós. Por isso deveríamos ser mais solidárias e críticas,  mesmo que esse problema
não atinja algumas de nós, não quer dizer que ele não exista. Isso não significa
que devemos ignorá-lo ou assumir uma postura passiva(“todos tem preconceito viva
com isso”),  pois esse tipo de atitude só agrava o problema […] (Caroline,  2012,
grifos meus).

Estes dois últimos casos apresentam argumentos que superam a posição individualista e

assumem o ativismo (coletivo), convidando ao debate e buscando a superação e a modificação

da situação das mulheres frente às brecha de gênero da área das TICs.

Também pude verificar  como algumas  falas  remetem ao debate  da  condição  ou da

essência do ser mulher e a relação com as TICs. Algumas entendem que certas habilidades são

tipicamente masculinas ou femininas. Outras consideram que o pensamento lógico relativo à

área  da  computação  é  do  domínio  dos  homens  e  não  das  mulheres.  Exemplo  disso  foi

expressado na conversa “Feliz Dia da Mulher de TI”, de 2012. 

[…] Mas pense em quantas vezes você abriu a porta da sala de aula e todos acharam
que você deveria ter entrado na aula errada.  Lembre que a tão falada lógica de
raciocínio, necessária aos bons Engenheiros de Software, é característica nata
da forma de pensar dos homens. E que nós mulheres de TI estamos ali insistindo
em fazer algo que não fomos agraciadas com a habilidade natural necessária. 
Então para todas as que leem esse post: meus sinceros parabéns, pois você faz algo
de diferente! (Alice, 2012, grifos meus).

Na  conversa  “Apresentação  e  discussão”  iniciada  em  2012,  trecho  a  seguir  da

mensagem também corrobora a tese essencialista das habilidades inerentes ao homem e à

mulher, o que é considerado por algumas autoras como uma das formas de implicação do

gênero com a tecnociência (HARAWAY, 1993; MAFFÍA, 2007, 2008; WAJCMAN, 2006).
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[…] As diferenças existem, o negro tem pele diferente do branco e a mulher tem
habilidades diferentes do homem. E nem tudo que se fala sobre isso é com o intuito
de diminuir alguém. […]  (Alice, 2012).

Por outro lado, foi difícil detectar argumentos com viés essencialista que argumentem a

favor das mulheres. Estas posições que identificam as TICs como tipicamente femininas -

principalmente a internet e as mídias sociais - foram objeto de crítica acadêmica (GAMBA,

2010b;  WAJCMAN,  2006,  WAJCMAN,  2006),  como  já  comentamos  no  capítulo  3.  Em

alguns casos, esta perspectiva de que as mulheres seriam naturalmente mais hábeis com as

TICs,  também  pode  ser  interpretada  como  um  mecanismo  através  do  qual  as  mulheres

realizam a sua autoinclusão, “fazendo gênero” (VERGÉS, 2012). Isto é relativo a evidenciar

as qualidades e atributos considerados femininos pela sociedade, destacando os estereótipos e

os pontos positivos das mulheres para assim buscar um lugar de atuação junto às tecnologias. 

Por outro lado, ainda segundo Vergés (2012), o mecanismo de “desfazer gênero”  é a

busca por esconder, disfarçar e diminuir o seu peso do seu sexo feminino na atuação na área

das  TICs,  bem  como  possíveis  discriminações  contra  elas.  Desta  forma,  as  mulheres

posicionam-se  de  forma  mais  passiva  e  intermediária  entre  as  posições  socialmente

consideradas extremas em termos de feminilidade e de masculinidade. É o que podemos ver

nesta mensagem já apresentada anteriormente, na qual a integrante da lista do /MNT discorda

da tendência do mercado em remunerar menos as mulheres:

[…] Que somos minoria na área, sem dúvidas! Vemos isso todos os dias desde a
época das salas de aula.
Mas,  na  minha  humilde  opinião, o  mercado  tem  preconceito  com  quem  é
acomodado, seja homem ou mulher. […]  (Marília, 2012, grifos meus).

Em outras  mensagens  e  debates,  percebi  que  o  problema  da  falta  de  mulheres  na

tecnologia da informação é, em parte, considerado como a  falta de capacitação e promoção

das habilidades das mulheres frente a tais tecnologias. Considerar que a brecha digital  de

gênero é um problema apenas das mulheres e que este pode ser resolvido basicamente através

de  esforços  individuais  e  de capacitação das  mulheres  segue uma perspectiva liberal.  Tal

perspectiva embora seja recorrente, precisa de uma abordagem mais crítica. Esta consideração

de que a brecha de gênero nas tecnologias é sobretudo um problema de educação e de falta de

oportunidades  para  as  mulheres  também  se  associa  à  cultura  da  área  da  computação,

sobretudo da cultura hacker (HIMANEN, 2001; LEVY, 1994), que valoriza o conhecimento

técnico, a produção e até mesmo o autodidatismo.
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uma #protip sobre salários... 
um profissional não recebe o quanto ele vale para a empresa que está, ou para a
equipe que participa... um profissional recebe o quanto ele vale para o mercado.
aumente o seu valor no mercado de trabalho, e sempre existirá uma empresa
disposta a pagá-lo (Maurício, 2012, grifos meus).

Eu não consigo entender esta dificuldade.
Se sabem o salario “masculino”, porque não negociar com base neles, se tem as
mesmas capacidades e habilidades solicitadas para o cargo?
Eu  nunca  consegui  ver  esta  diferença  na  área  que  eu  atuo,  até  porque  acredito
firmemente que cada pessoa negocia o que quer ganhar, e estou no mercado para
ganhar o quanto eu quero ganhar[ …].
O  que  precisamos  é  mudar  este  quadro,  fazendo  o  que  temos  que  fazer:
negociando o quanto queremos ganhar, e nos especializando para ter o salario
que queremos […]. 
Minha opção portanto, sempre foi me promover no mercado, ganho habilidades, me
especializo e me lanço.
No meu caso, sempre deu certo... (E não querendo provocar flames, ganho mais que
muitos homens da área. ) (Liliane, 2012, grifos meus).

A mesma argumentação de que a capacitação é a forma mais eficiente de autoinclusão e

solução  para  as  discriminações  pelas  quais  as  mulheres  na  TI  sofrem pode  ser  vista  na

conversa “Apresentação e discussão” (15 mensagens) de 2012:

Sempre fui respeitada onde trabalhei e estudei, e não só isso, sempre muito bem
reconhecida.
Essa discriminação felizmente não vejo em meu cotidiano, pelo contrario.
E  isso  me  faz  pensar  se  quanto  mais  se  faz  campanhas  como essa  mais  faz  a
discriminação ficar presente, porque fica assunto repetitivo ...
A única maneira êh a mulherada estudando muito e mostrando seu valor e
capacidade - aí não terá motivo pra alguém querer discrimar.
Minha maneira contra discriminação êh estudar muito, consequentemente quero ver
um homem dizer que não sou apta ou capaz (Kessia, 2012, grifos meus).

A questão das mulheres nas TICs, não é um problema das mulheres mas sim um reflexo

de como as TICs são planejadas e desenvolvidas segundo uma lógica segregadora e, portanto,

não será resolvida apenas através de investimentos em acesso e incentivo das habilidades

tecnológicas,  além  da  eliminação  da  tecnofobia  (CASTAÑO,  2008;  GAMBA,  2010b;

MAFFÍA,  2007;  WAJCMAN,  2006).  É  necessária  uma  crítica  feminista  à  tecnociência,

levando-se em conta as diversas formas pelas quais o gênero está implicado nas tecnologias

digitais, através: da linguagem, das metáforas discriminantes; das ideologias masculinizantes

associadas às tecnologias ao longo do processo de projeto, produção e consumo; das práticas

sociais  que  acarretam na  exclusão  das  mulheres.  Também cabe  aqui  a  reflexão  sobre  os
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grupos de mulheres e a sua não homogeneidade decorrente das diferenças de características,

de  experiências  e  conhecimentos.  Como  fazer  uma  política  de  coalizão  entre  todas,

considerando a diversidade de perfis, experiências e desejos quando se buscam soluções para

a brecha digital de gênero? (HARAWAY, 1995, 2004; WAJCMAN, 2006).

Considero que a capacitação e aumento das habilidades das mulheres nas TICs é apenas

uma das formas de empoderamento que pode ser fomentado com o intuito de minimizar a

brecha digital na área das TICs. Contudo não é a única forma. Assim como indicado por

Wajcman (2009), cujos estudos revisam as teorias feministas da tecnologia e advoga por uma

abordagem construtivista da relação entre sociedade e tecnologias, a atuação das mulheres

deve  estar  presente  em toda  a  cadeia  de  produção  das  tecnologias,  modificando  assim a

concepção e cultura da tecnologia em si. Sendo assim, analisando a divisão de gênero como

um problema que perpassa diversos âmbitos como o social e o cultural, por exemplo, pode-se

fomentar o empoderamento das mulheres nas/com as TICs (CHOUDHURY, 2009; HUYER,

2006; WAJCMAN, 2006; VERGÉS, 2012).

Entretanto, as mulheres do grupo também ensaiam formas de agir de forma crítica e

ativista em relação à tecnologia, uma vez que pensam não apenas no impulso à presença das

mulheres e em sua maior qualificação. Elas também assumem a necessidade de se colocarem

politicamente  e  de  agirem  em  diferentes  níveis  e  aspectos  da  produção  e  consumo de

tecnologias digitais, como expressam em sua página “Quem Somos”: “Entendemos que para

trazer equidade as mulheres tem que estar envolvidas em diversas áreas de destaque o que

incentiva o ingresso de novos profissionais” (MNT, 2014). Ou seja, também se percebe que,

em  menor  medida,  há  um  entendimento  de  que  não  apenas  é  necessário  incrementar  a

quantidade de mulheres na TI, mas também melhorar a atuação destas mulheres nesta área,

incluindo posições de poder e de planejamento e produção de tecnologias.

Na  conversa  “Avisos:  1º  Encontro  Nacional  de  Mulheres  na  Tecnologia”,  uma  das

líderes  do  grupo  agradece  a  participação  de  todas  no  encontro  do  /MNT e  anuncia  uma

promoção  para  as  participantes.  Como  resposta,  algumas  integrantes  aproveitam  a

oportunidade  para  parabenizar  a  organização  do  evento  e,  também,  para  incentivar  a

participação de um perfil  particular  de mulheres na TI,  as desenvolvedoras,  que são uma

minoria dentre esta minoria.

Foi muito bacana conhecer todas pessoalmente!
Estou já ansiosa pelo II Encontro! =P
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Este  ano  aprendemos  muito  para,  no  próximo,  organizarmos  melhor  e
antecipadamente.
Esperamos  em  2014  contar  com  a  presença  daquelas  que  não  foram,  vão  se
preparando!
Aliás, quero ver desenvolvedoras ano que vem hein! Senti falta de vocês! (Kessia,
2012).

Além de buscar entender como este movimento de mulheres atuantes na área da TIC

vem  discutindo,  também  investiguei  como  os  feminismos  vêm  sendo  encarados  e

interpretados por estas mulheres. Decerto, as posições e a noção do que é e de como podem os

feminismos atuar é diverso entre elas. E, enquanto grupo, observamos mudanças ao longo do

tempo. Percebemos esta evolução através do impacto que o tema começou causar na lista do

grupo. Inicialmente, mensagens com o tema não resultavam em nenhuma conversação, como

o que ocorreu  em:  “Curso de  formação feminista”;  “Participação na  Marcha  Mundial  de

Mulheres no Programa Brasil sem Miséria”, ambos de 2012; “SPM abre inscrições para o 3º

Encontro  de  Núcleos  e  Grupos  de  Pesquisa”  de  2013 e  “Programa de  fortalecimento  de

lideranças e treinamento em gênero” de 2014, que apenas despertou o interesse em umas das

líderes  de  divulgação  pelo  grupo.  O  mesmo ocorreu  com a  mensagem “Feminismo para

homens” de 2012, que mencionava o texto166 de mesmo nome. Aqui não houve discussão, e o

tema foi transferido para a conversa “Humor ou preconceito?” (8 mensagens) do mesmo dia.

Dessa forma, percebo que os feminismos passaram a ser um tema mais convidativo ao

debate,  inclusive  surgindo  de  forma  transversal  em  outras  conversas,  devido  à  ação  e

incentivo ao debate por parte de algumas das líderes e das participantes feministas.

Nos encontros do /MNT, o feminismo se tornou pauta ora de forma planejada, ora de

forma espontânea. Como já mencionado, o evento do grupo, o I ENMNT, foi aberto com a

palestra  “A importância  de  grupos  feministas”,  ministrada  por  Denise  Carvalho,  que  tem

histórico na militância feminista e, na ocasião, era gestora da Secretaria Estadual de Políticas

para  Mulheres  e  Promoção  da  Igualdade  Racial  -  SEMIRA de  Goiás167.  A palestrante

apresentou a sua experiência de ser mulher em uma faculdade na área da engenharia civil e

também como representante política no parlamento.  Lembrou como as mulheres adentram

tardiamente no mercado de trabalho, e como isto foi acompanhado da desvalorização salarial

delas. Argumentou sobre o feminismo como meio de subverter tais relações de poder para a

promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho em geral, não apenas na TI:

166 O mesmo conteúdo voltou a ser divulgado na conversa “O que é o feminismo?” (25 mensagens) em 2013.
167 Ver: <http://www.semira.go.gov.br/>. Acesso em: 08 out. 2014.
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Nós  estamos  entrando  em um espaço  de  grande  disputa  da  sociedade  que  quer
manter no seu status quo que é um status capitalista e patriarcal. É preciso que a
gente tenha essa paciência. A gente tem dois caminhos ou a gente tenta se mutilar
para parecer homens, para parecer que nós somos iguais a eles, então damos conta e
somos  iguais  a  eles.  Este  é  um  caminho...  difícil,  mas  muitas  de  nós  tenta.  É
doloroso  mas  muitas  de  nós  tenta.  Mas  há  um  outro  caminho  que  estou  aqui
propondo a vocês. É nós nos unirmos para subverter essa ordem. Para conspirar por
uma nova forma de trabalho, de relações humanas, de relações de poder e de sistema
de relacionamento entre feminino e masculino. Eu e nem o movimento feminista e
de mulheres propomos a inversão. Não queremos uma sociedade onde as mulheres
vão estar no comando, suprindo, implantando uma nova lógica. Não. Essa sociedade
mutila as mulheres, mas mutila também os homens. […] Uma sociedade que mutila
a todos. Então por isso é que nós propomos uma coisa nova. Uma sociedade sem
exploração de classe, sem opressão de classe, sem feminino sobre o masculino e o
masculino  sobre  o  feminino.  Uma  sociedade  de  igualdade  sobre  igualdade,  de
justiça. Isso é um sonho em construção, gente. Acho que encontros como esse vão
nos dando pistas.  Porque essa união,  essa união que  temos aqui,  vários  homens
também aos quais eu saúdo efusivamente. Acho que isso é necessário, termos os
nossos aliados nesse processo, porque para conseguirmos crescer,  essa sociedade
que está falida, essa sociedade que não consegue responder à questões básicas, não
só  de  sobrevivência  das  pessoas  mas  que  vai  se  pautando  por  uma  violência
desmedida. […] E é esse sonho que pode ser a semente do que vamos plantar aqui. E
estamos plantando aqui a partir desse encontro. E eu quero dizer para vocês, gente,
que uma nova sociedade é possível na medida em que nós atuemos com consciência
e que essa semente, hoje, plantada, regada e que começa a brotar, ela possa florescer
por todo esse Brasil e pelo mundo e ela possa fazer mais do que isso: que ela possa
se multiplicar exponencialmente e em rede a partir da vivência e da ação de cada
uma de vocês. Parabéns pelo encontro e contem comigo (Denise Carvalho, 2013,
informação verbal durante palestra no I ENMNT). 

Neste  mesmo  evento,  durante  a  palestra  “Onde  você  guarda  o  seu  machismo?”

ministrada por Danielle Oliveira, uma das líderes do /MNT, ela explica:

Aí teve uma pessoa que escreveu "Será que este tema levantado em pauta, não seria
uma forma de feminismo?" Ela colocou isso e eu entendi que é uma pergunta. Não
sei se ela está aqui e eu respondo que sim. Mas aí a pergunta é: o que ela entende
como feminismo e como machismo?. Aí eu vou dizer o que tem no dicionário e que
eu concordo no meu mapa sobre isso. Machismo e aí eu vou lá para o dois "é a
ideologia na qual o homem domina socialmente a mulher". E deste machismo que a
gente  fala  e  que  a  gente  luta  contra.  E  o  feminismo  como "o  sistema  dos  que
preconizam a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade
dos direitos dela aos do homem". Isso é o que está neste dicionário, não são minhas
definições, por isso eu trouxe na íntegra. Isso aqui é só para vocês entenderem, na
minha  percepção,  que  feminismo  e  machismo  não  são  coisas  antagônicas.  O
machismo sim aumenta e o feminismo precisa existir para contrapor isso aqui, mas
não significa que se eu sou feminista, [...] que o feminismo é o oposto disso. Tipo: a
mulher não está lutando para dominar socialmente o homem, não é uma coisa que
diz  exatamente  o  contrário  onde  o  feminismo  luta  para  dominar  o  homem e  o
machismo o homem luta para dominar a mulher. Na verdade o feminismo está aí
para contrapor o machismo. [...] Então é só para entender um pouco disso, por que
as pessoas as vezes falam como se o feminismo fosse o inverso no sentido de que a
gente quer dominar os homens e não é essa ideia. A ideia do feminismo  é lutar por
direito iguais, preservando esta equidade, essa diferença entre homem e mulher. A
ideia  do  machismo,  ai  sim,  quando  a  pessoa  fala  que  o  machista,  isto  está  no
dicionário, é a ideologia do homem dominar a mulher. Quando eu falo que eu estou
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sendo feminista não quer dizer que eu quero acabar com todos os homens ou que eu
quero dominar os homens. Então se a pergunta da pessoa era se, se ela queria saber
se isso aqui realmente levanta o feminismo? Eu acho que sim, porque eu acho que
ajuda as mulheres a pensar o seu direito em relação aos homens. Por isso, que a
reposta seria sim (Danielle Oliveira, 2013, informação verbal durante palestra no
FISL14).

Por fim, na conversa “O que é o feminismo?” iniciada da lista de discussão do grupo em

2013, iniciada por uma das conselheiras, indica o feminismo como uma das bandeiras do

grupo, relacionando-o com a luta pela igualdade de gênero e contra o machismo:

Meninas e meninos no grupo, creio que saibam que o grupo MNT é feminista, ou
seja, deseja a equidade de gênero.
Se você ficou revoltado(a) com esta "revelação" (rs) leia o texto abaixo:
http://papodehomem.com.br/feminismo/ (Fernanda, 2013).

Concordo plenamente com o e-mail da [Fernanda]. Somos feministas. Cada dia de
nossa vida é um dia de luta pela igualdade de gêneros. 
E se você acha acredita no estereótipo de que feministas são "lésbicas brigonas que
acham que as mulheres são melhores do que os homens", a leitura do post do blog
papo de homem é realmente recomendada.
Agora, se você vestiu a camisa da causa, indico o blog das subvertidas. Gosto muito
das publicações:
http://subvertidas.blogspot.com.br/
=) (Lígia, 2013).

Na já mencionada conversa “feedback”,  outra líder do grupo apresenta o que posso

considerar  a  principal  abordagem  feminista  do  grupo  em  relação  à  tecnologias.  Após  o

seguinte  trecho  da  sua  fala,  ela  cita  três  meios  pelos  quais  o  grupo  vem  atuando:

conscientização da sociedade, empoderamento das mulheres que já estão na área e projetos

para captação de mais mulheres nas TICs.

[…]  Inicialmente  quero  dizer  que  somos  mulheres  na  TI  que  lutamos  por  mais
mulheres de TI. A pergunta que fica é "como" fazer para ter mais mulheres na área?
Palestrar sobre coisas técnicas é sim uma forma de mostrar o trabalho de mulheres e
apoiamos fortemente. Dá visibilidade a quem mudou a lógica da roda e inspira as
demais. Porém não muda a visão nossa e da sociedade sobre o problema e acaba
contribuindo pouco no aumento efetivo de mais mulheres de TI.
Somos  sim  um  grupo  feminista  mas  não  podemos  confundir  feminismo  com
femismo.  Não  queremos  ser  superiores  a  homens  queremos  a  ampliação  das
mulheres e seus direitos com equidade. ("feminismo", in Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa -  Sistema dos que preconizam a ampliação legal  dos direitos
civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos do homem.) […]
(Luana, 2013).

Até certo ponto,  estas falas alertam para o caráter feminista do grupo, bem como o

posicionamento individual de algumas militantes que o integram.
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Ainda  nesta  mesma  thread,  uma  das  mensagens  traz  o  cenário  da  tecnologia  da

informação para dentro do debate feminista, apresentando as dificuldades que tais mulheres

enfrentam em relação à falta de igualdade de gênero e machismo:

O post  é muito bom mesmo. O que eu fico extremamente revoltada é ao ver os
comentários! Quando eu acho que posso ter esperança, perco-a novamente. 
Como trabalho na área de tecnologia um dos maiores choques nas pessoas é quando
digo que sou implementadora, que programo. Isso é surreal para muitos. 
Muito triste ainda pensar que já temos essa igualdade e o que queremos mesmo é
privilégios (Naiana, 2013).

O uso das TICs como forma de empoderar mulheres, inclusive na própria área TIC é

uma das  formas  de  ação  do grupo.  Utilizar-se  de  mídias  sociais  para  difundir  e  debater

questões relativas às mulheres, principalmente com relação à TI, é uma das abordagens mais

exploradas168. Desta forma, esta abordagem pode ser considerada como um ativismo feminista

nas  TICs,  o  que  algumas  autoras  chamam  de  ciberfeminismo,  renovando  os  sentidos

empregados ao termo, diferentes do utilizado na sua origem na década de 90169.

No que se refere à atuação política feminista, observei indícios de que o /MNT mantém

contato  com secretarias  de  políticas  para  as  mulheres  e  igualdade  de  gênero.  Contudo,  a

atuação política junto à  representações  políticas  com sensibilidade de gênero,  seja  para o

empoderamento das mulheres, seja para o combate à violência contras elas, não é uma linha

de ação muito em evidência do grupo. Seja pelas  dificuldades de manter a  união em um

ativismo ligado à um tema tão geral (TI), seja pelo entendimento e interesse em questões mais

pragmáticas, o grupo parece se interessar mais por ações e articulações com outros grupos e

iniciativas  em gênero  e  TIC  provindas  das  organizações  não  governamentais,  grupos  de

pesquisa e, principalmente, de outros coletivos de mulheres.

Contudo, o aumento de conteúdos e de articulações com feministas vem transformando

o  grupo,  que  tem  potencial  para  promover  ações  cada  vez  mais  ativistas,  não  apenas

comunitárias,  mas  cívicas  no  sentido  de  pressionar  os  poderes  em prol  da  igualdade  de

gênero, sobretudo, no que se refere às tecnologias da informação e comunicação.

***

168 Falarei mais destas linhas de ação para o empoderamento das mulheres no próximo capítulo.
169 Discussão apresentada no capítulo 3, no qual mostrei um breve o histórico do ciberfeminismo iniciado nos

anos 90, cuja concepção atribuía características femininas e libertadoras às TICs, considerado assim uma
corrente essencialista e, por vezes, utópica. Os novos empregos do ciberfeminismo o avalia de forma mais
crítica, construtivista e contingente ao analisar as ações feministas nas e pelas TICs.
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Neste capítulo, foquei as análises no objeto da pesquisa, o grupo de mulheres das TICs

que posso acessar através do grupo /MNT, ou seja, mulheres que têm em comum uma área de

estudos e atuação e que se organizam em grupo para debater gênero e tecnologias, além de

fomentar  a  igualdade  de  gênero  nesta  área.  Para  tanto,  utilizei-me  das  interações  e  dos

conteúdos discursivos relativos às experiências individuais e coletivas compartilhadas entre os

membros  do  grupo.  Para  isso,  considerei  suficiente  a  coleta  de  informações170 através,

principalmente, da observação participante na lista de discussão por e-mails do grupo e da

autoaplicação de questionário via formulário  online,  de forma anônima, além da coleta de

informações verbais nos eventos observados durante a pesquisa.

Dentre as motivações declaradas por estas mulheres para participar de grupos como

o /MNT,  destaquei  a  vontade  de  se  relacionar  com outras  mulheres  que  têm as  mesmas

experiências e área de atuação em plataformas online. Outra motivação é poder participar de

um ambiente mais amigável e, ainda,  poder tirar  dúvidas e compartilhar conhecimentos e

experiências sobre as TICs. 

Por fim, muitas mulheres buscam apoio e alianças para ajudar a incluir mais mulheres

nas TICs e exercer o seu ativismo. Desta forma, considero que tais motivações podem ser

relacionadas com os componentes de empoderamento das mulheres indicados por Venugopal

(2005). Pois demonstram como estas mulheres estão criando consciência de suas situações

nestas  tecnologias  em  relação  ao  gênero,  organizando-se  em  grupo  para  otimizar  a  sua

participação nas comunidades técnicas e para fomentar o desenvolvimento social a partir de

atividades voltadas para a convivência, capacitação e mercado de trabalho nas TICs.

O estimulo à participação articulada de mulheres é apresentada como um dos modos

pelos  quais  as  mulheres  podem  trilhar  o  seu  empoderamento,  inclusive  através  da

autoinclusão  em  processos  autogestionados,  conduzidos  por  mulheres  para  mulheres

(CORNWALL, 2013; NARASAIAH, 2004; VERGÉS, 2012; VENUGOPAL, 2005). 

Entendo que os grupos de mulheres das TICs têm sido uma das principais formas de

autoinclusão  coletiva  das  mulheres  nas  tecnologias  digitais.  Mulheres  mais  experientes  e

ativistas buscam, através destes grupos, atingir  as novatas e as que não se utilizam dessa

alternativa como forma de facilitar o ingresso, socialização e capacitação para participação e

ocupação pelas mulheres dos espaços relativos à TIC. 

As  mulheres  do  /MNT  estão  sempre  presentes  em  eventos  da  comunidade  e  em

170 Reservo para o próximo capítulo o uso das informações coletadas em entrevistas e em atividades presenciais
do grupo e assim analisar a relação entre o movimento de mulheres e do SL.
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diferentes mídias digitais e reativaram o debate de gênero. Também percebi que o /MNT é

focado em manter bem definidos os seus objetivos, estruturas organizacionais e continuidade

de suas atividades,  gerenciando os conflitos internos e mantendo um suave moderação da

atividade debatedora de seus membros. Neste processo, como verificado, é necessário lidar

com polêmicas,  negociar  a  presença  tanto  de  mulheres  quanto  a  de  homens  e  lidar  com

divergentes  opiniões  sobre  projetos  destinados  às  mulheres  ou  que  buscam  evidenciar  o

protagonismo das  mesmas.  É  importante  notar  que,  segundo Huyer  (2006),  fomentar  um

ambiente agradável e manter a regulação do mesmo para o bom convívio e o desenrolar das

atividades das mulheres é uma das ações pelas quais o empoderamento das mulheres nas TICs

pode ser fomentado.

Os conflitos de gênero gerais e nas TICs relatados pelas mulheres dentro do grupo são

recorrentes  e  também estão  relacionados  com uma das  principais  motivações  para  a  sua

participação  neste  tipo  de  grupo.  Sendo assim,  o  sexismo e  os  estereótipos  negativos  de

gênero nas tecnologias  digitais  constituem barreiras  para as  mulheres,  principalmente,  em

relação  ao  seu  ingresso  delas  nesta  área  (TABACK,  2007),  são  experiências  que  geram

inúmeros debates e, por vezes, polêmicas dentro do /MNT.

No interior do /MNT, há vários perfis de mulheres, seja em relação à atuação dentro da

área  da  TIC,  seja  em  relação  à  atuação  dentro  do  próprio  grupo,  suas  relações  e

posicionamentos. A líderes são as que compõem o núcleo central do grupo: as conselheiras,

fundadoras  e  as  responsáveis  por  determinadas  atividades,  por  exemplo,  a  diretora  de

comunicação. Elas possuem um canal de comunicação exclusivo no qual  articulam novas

atuações do grupo antes de anunciar as ideias às demais integrantes na lista geral do grupo.

Elas também buscam a solução de problemas que venham emergir nesta lista, moderando-a

discretamente com pedidos de desculpas, agradecimentos e outras formas de uso da netiqueta,

que  poderíamos considerar  de muito  “femininos”,  por  exemplo.  Elas  são as  responsáveis

pelos  principais  direcionamentos  e  pronunciamentos  do  grupo,  início  de  debates  e

levantamento  de opiniões,  bem como pela  observância do desenvolvimento dos  objetivos

do /MNT, seus valores e netiqueta. Por vezes, são chamadas de conselheiras ou mentoras.

Dentre  as  demais  participantes,  há algumas que participam e  promovem debates  de

forma proativa, colaborando assim para a dinâmica do grupo, que se mantém sempre ativo,

pelo  menos  em  termos  de  compartilhamento  de  notícias  e  comentários  em  sua  lista  de

discussão por e-mail. É o que podemos notar pela repetição de nomes (mesmo que fictícios)
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dos extratos apresentados neste capítulo. Além das líderes e das participantes ativas, há muitas

observadoras,  que apenas  esporadicamente  se  expressam no grupo.  Em todos os  casos,  a

grande maioria é de mulheres.

Pude  perceber  o  aumento  e  amadurecimento  dos  debates  relacionados  à  atuação

feminista  destas  mulheres.  Tais  debates  também apontam para  a  autoconscientização  das

mulheres em relação à sua situação na sociedade, às desigualdades e discriminações de gênero

(VENUGOPAL, 2005). Obviamente, esta atuação feminista não é representada por todas as

participantes do grupo. Porém a atuação de algumas feministas (principalmente as líderes,

neste caso) vêm modificando inclusive o posicionamento do grupo e a concepção que muitas

têm em relação ao movimento de mulheres nas TICs.

Contudo, os debates se centram mais nos relatos e testemunhos relativos às dificuldades

enfrentadas  pelas  mulheres,  ou  seja,  questões  de  acesso  e  de  habilidades  que  são

problemáticas mais básicas relativas à falta de mulheres na tecnologia Em menor volume,

observei debates que vão além das questões de acesso e habilidade e que se aproximam da

discussão,  por  exemplo,  das  formas  de  implicação  de  masculinidade  na  tecnologia,

combatendo: a majoritária presença de homens em relação a das mulheres; a reprodução de

estereótipos negativos que desvalorizam a participação de mulheres nas TICs, como no caso

das “musas”; a atribuição do pensamento lógico da computação como característica inerente

aos homens; a divisão sexual do trabalho na TI; a associação do ambiente das TICs ao modo

de  vida  dos  homens;  a  consideração  de  projetos  pró  equidade  de  gênero  como

discriminatórios e contrários ao mérito do indivíduo, dentre outros.

Os debates do grupo também apresentam a necessidade da diversificação da atuação das

mulheres  nas  TICs  durante  o  projeto,  o  desenvolvimento  e  o  consumo  tecnológico

(ALEMANY, 1999;  CASTAÑO, 2008;  GARCÍA, 1999;  HARAWAY, 2004; HUYER, 2006;

NARASAIAH, 2004; PLOU, 2005; SEDEÑO, 1999; WAJCMAN, 1991, 2006, 2009). Entre

estes dois casos, o segundo é o mais abordado dentro do grupo, principalmente, no que se

trata da presença de mulheres nas posições de tomada de decisão e na produção tecnológica

(desenvolvedoras de  software, por exemplo), promovendo a mudança não apenas no grupo

das mulheres, mas na forma como toda a sociedade se relaciona com as tecnologias digitais e

com a agência das mulheres nesta área.

Frente a isso, considero que estas mulheres estão formando uma concepção da dimensão

relacional do gênero.  Elas estão trazendo homens para o debate, mesmo que isto também
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possa ser uma estratégia para evitar confrontos e críticas. Estão problematizando cada vez

mais os aspectos sociais e políticos da tecnologia, além do incentivo ao empreendedorismo

feminino  nas  TICs.  E,  principalmente,  o  grupo  está  entendendo  que  as  mulheres  na

tecnologias,  sejam  elas  nerdinhas  ou  nerdonas,  estão  no  meio  a  relações  de  poder  na

sociedade. Por isso, prezam pelo ativismo em termos de empoderamento das mulheres.

Uma vez caracterizado o grupo /MNT no que se referem às motivações,  interações

sociais, percepções e conteúdos debatidos, no próximo capítulo serão abordadas as linhas de

ação do grupo para o empoderamento das mulheres realizadas a partir da ideologia, do uso e

da apropriação de softwares livres.
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7 MULHERES E EMPODERAMENTO NA COMUNIDADE SOFTWARE LIVRE

Como já visto até então, a comunidade SL no âmbito internacional e brasileiro possui

grupos e iniciativas dedicados ao debate e fomento da igualdade de gênero (vide capítulo 5).

Algumas destas iniciativas não estão mais ativas,  mas há renovação e  os novos grupos e

projetos debatem gênero, principalmente, a situação das mulheres junto à comunidade SL,

utilizam-se de estratégias de autoinclusão e trabalham pelo empoderamento das mulheres,

colaborando para a diminuição da divisão digital de gênero. Um destes grupos foi escolhido

como o objeto empírico do presente estudo, o /MNT – Mulheres na Tecnologia, fundado em

2009  por  integrantes  da  comunidade  SL de  Goiânia.  O  grupo  tem como  intuito  abordar

diferentes  dimensões  das  vidas  das  mulheres  que  lidam  com  as  TICs  no  seu  dia  a  dia

profissional  e  acadêmico e estas mulheres possuem formação e interesses diversos dentro

deste campo; lida com o amplo tema das TICs e não se atém apenas ao SL. Contudo, o grupo

tem servido como porta de entrada ao universo das mulheres na comunidade SL (vide capítulo

6).

Interessa analisar aqui como estas mulheres negociam entre si e com a comunidade SL

as formas de abordar a sua presença e autoinclusão, bem como o seu empoderamento. Como o

grupo de mulheres em questão se relaciona com o SL, como o SL está presente, sob quais

pautas, discursos e atividades? Como a atuação destas mulheres tensiona e se apropria da

cultura do SL e da ética hacker?

Sendo  assim,  nesta  seção  busco  entender  quais  são  as  perspectivas  das  mulheres

participantes  de  um  grupo  de  mulheres  da  comunidade  SL,  o  /MNT  –  Mulheres  na

Tecnologia,  sobre  o  papel  do  software e  da  cultura  livre  no  movimento  de  mulheres  na

tecnologia.  Também  busco  conhecer  e  analisar  como  elas  atuam  para  contribuir  com  a

comunidade  no sentindo do empoderamento das  mulheres,  principalmente usando-me das

entrevistas, participação e observação das atividades do grupo em suas atividades em eventos

presenciais (vide capítulo 4).
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7.1 O SOFTWARE LIVRE COMO UMA BANDEIRA DOS GRUPOS DE MULHERES NAS

TIC’S

Sobre  a  relação  entre  o  movimentos  de  mulheres  e  o  software livre,  considerei

importante iniciar o estudo a partir das percepções que estas mulheres têm sobre as questões

de gênero na comunidade SL. Então para iniciar, questiono sobre quais são as barreiras de

gênero que estas mulheres enfrentam na comunidade SL. Há questões distintas das observadas

em suas vidas em contato com as TICs em geral? 

Após examinar os possíveis conflitos de gênero, passo a considerar importante saber

como se  dá  a  participação  destas  mulheres  no  referido  convívio  comunitário.  Como elas

avaliam os grupos de mulheres em relação a inclusão e participação das mesmas? Como elas

justificam a atuação de grupos de mulheres no contexto do SL? Ou seja, busco entender os

significados do grupo de mulheres para elas e para a comunidade SL, segundo as mesmas. Por

fim, tendo avaliar a relação no sentido contrário, indagando sobre a importância do SL para o

movimento de mulheres. A partir destas percepções, apresento a ações do grupo no sentido do

empoderamento das mulheres na seção 7.2.

7.1.1 Barreiras de gênero da comunidade SL

No  que  se  refere  às  barreiras  enfrentadas  pelas  mulheres  para  a  participação  na

comunidade SL, é comum que elas apontem com mais clareza as possibilidades abertas pelo

SL para superá-las do que apontem as dificuldades enfrentadas propriamente ditas. 

Em entrevista durante o FISL13,  uma desenvolvedora de  software  fala sobre como é

necessário superar barreiras para o convívio em comunidade, o que considero ser um dos

requisitos para o desenvolvimento de SLs.

Antes  de  começar  a  trabalhar  com [meu  projeto  de  software  livre],  eu  não  me
envolvia com nenhum projeto de software livre. E eu realmente tinha receio de fazer
qualquer  tipo  de  pergunta  ou  qualquer  questionamento  em público  sobre  algum
programa ou qualquer coisa porque... com vergonha. Não sei bem se por timidez ou
por ser mulher, mas eu não gostava de me expressar publicamente sobre dúvidas ou
questões ou qualquer coisa (Entrevistada 3, entrevista durante o FISL13, 2012).

Uma típica questão de gênero é o fato de muitas mulheres evitarem falar em público.

Ciente disto,  o que destaco aqui é a expectativa que esta comunidade tem em relação ao
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compartilhamento das realizações tecnológicas e o convívio em rede como  prevê a cultura

hacker (HIMANEN, 2001). Então para muitas, há o conflito entre atuar em uma comunidade

cuja maioria são homens e o não se expor, principalmente, por este público ser masculino.

Contudo,  reconhecendo ou não algumas  das  dificuldades  típicas  da  comunidade SL

brasileira,  estas  ativistas  costumam  depor  sobre  potencialidades  do  SL em  superar  estas

barreiras  de  gênero.  Uma  das  mentoras  do  /MNT coloca-se  de  forma  otimista  sobre  os

obstáculos de gênero na comunidade SL e não ver diferenças em relação às TICs em geral:

Eu acho que existem os mesmos preconceitos da sociedade com a mente um pouco
mais aberta,  mas repercute muito ainda tudo aquilo que você aprendeu na nossa
infância, tudo aquilo que a gente veio aprendendo a sua vida toda e ouvindo por uma
sociedade.  Pela  facilidade  de  ouvir  outras  pessoas,  da  liberdade  da  mente  mais
aberta é que eles começam a discutir e abrir um pouco mais de espaços. Mas é toda
uma  cultura  que  é  difícil  de  mudar  de  início,  é  todo  um  processo  que  está
caminhando para isso, mas ainda a passos curtos (Entrevistada 4, entrevista durante
o I ENMNT, 2013).

A entrevistada 5 participa do grupo /MNT e também é desenvolvedora da comunidade

de SL. A desenvolvedora reconhece que a presença de mulheres é ainda menor na comunidade

SL, mas aborda os pontos fortes da sua cultura no que se refere à perspectiva e discriminação

de gênero:

Por  incrível  que  pareça,  apesar  de  haver  menos  mulher  no  SL do  que  tem  na
tecnologia em geral, eu acho que a comunidade, em geral, é assim muito preocupada
com essas questões. Então eu me sinto menos discriminada na comunidade SL do
que na tecnologia em geral. Então eu acho que, sabe? É uma coisa a se buscar e uma
coisa que muita gente fala que é... de tecnologia em geral, mas de SL, que eu acho
que é bem predominante da possibilidade de trabalhar distribuído, de trabalhar de
casa, de ter horário flexível, que é compatível com a jornada dupla ou tripla que as
mulheres têm ainda. Não deveria ser um problema mas é (Entrevistada 5, entrevista
durante do I ENMNT, 2013).

Contudo, ao contar sobre como ingressou neste programa e como se sentiu no início de

suas contribuições no desenvolvimento de softwares livres, a entrevistada 5 dá uma pista de

como  esta  cultura  da  colaboração  e  da  meritocracia  da  comunidade  SL  lhe  ofereceu

dificuldades à inclusão.

Eu não me senti retraída por ser menina num mundo de homens...  Eu me sentia
retraída! Eu tinha medo, eu isso, eu aquilo. […] Eu não encontro apoio quando eu
converso  com  os  meus  amigos  homens  sobre  as  minhas  aflições,  do  medo  da
impostor syndrome, que é você achar que você não sabe nada, que o povo achar que
você sabe mais do que você sabe, que você sabe que a qualquer momento você vai
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descobrir que você é uma impostora,  que você vai  ser demitida, e que sabe? Eu
sentia algo desse tipo e achava que era eu, só eu. Aí eu comecei a ler e um monte de
mulher tem esse mesmo problema. Alguns homens tem esse problema? Sim. Mas
tem um monte de mulher que tem esse problema. Essa era uma das coisas,  que
quando eu começasse a contribuir e colocasse o meu código lá, um monte de gente
ia apontar os erros. É o jeito que a comunidade SL funciona, com um monte de
homem  lá  que  não  está  nem  aí.  […]  É,  um  pouco...  o  fato  de  eu  ser  mulher
contribuiu (Entrevistada 5, entrevista durante do I ENMNT, 2013).

Também considero importante destacar a dificuldade que algumas mulheres têm em

expressar,  quando  entrevistadas,  quais  são  as  barreiras  em participar  da  comunidade  SL.

Atitude esta que ocorre mesmo diante de suas atuações em um grupo que visa, entre outras

coisas, combater o sexismo. Esta barreira parece ser menor em alguns espaços do grupo, pois

é  mais  fácil  encontrar  depoimentos  neste  sentido  na  lista  de  discussão,  por  exemplo.

Considero que este é um indício do apoio social que o /MNT presta a suas integrantes. Mas

em ambos os espaços, há este comportamento que considero que ser uma forma de evitar a

vitimização, que é uma crítica recorrente a espaços e projetos que visam apoiar e empoderar

mulheres.

Da mesma forma, Vanessa Guedes nos indica suas impressões sobre a participação de

mulheres na TI e na comunidade de SL e, assim como, na fala anterior, a auto-exigência de

oferecer o melhor de si e o receio de ser mal avaliada. Esta desenvolvedora ainda apresenta

que nos ambientes da cultura livre, como o  hackerspace Garoa Hackerclub de São Paulo,

também há a dificuldade para manter a participação de mulheres junto à comunidade do SL.

[…] então eu acabei indo lá porque ele disse 'vamos lá, é tranquilo, não precisa ficar
ansiosa,  ninguém vai  ficar...'.  Que nem na  faculdade  que  eu  levantava  e  todo o
mundo ficava olhando o que eu ia falar para ver se eu ia falar alguma besteira sabe,
então era uma tensão grande. Eu não podia ser  noob nunca, nem média,  sempre
tinha que ser muito boa e eu também sentia isso na comunidade software livre, então
eu fui no Garoa e o ambiente era mais tranquilo, não existia muito isso. Só que
assim eu estou lá desde 2011 e eu comecei a observar que as mulheres iam ao Garoa
para fazer oficinas ou fazer cursos com a gente que é tudo gratuito, mas elas nunca
voltavam. Ninguém se apropriada dos  hackerspaces, ninguém ia lá fazer projetos,
ninguém virava sócio, ninguém nada. Eram só os guris eu e a [minha amiga], sabe?
(Vanessa Guedes, mesa durante o II ENMNT, 2014).

Algumas mulheres não se sentem confortáveis para ingressar e ser avaliadas não apenas

em relação ao seu trabalho, mas também por serem apenas mulheres. Um fator importante

para avaliar as dificuldades encontradas por mulheres na comunidade SL tem relação com a

cultura  da  colaboração,  a  meritocracia,  que  serve  como  forma  de  avaliar  e  prestigiar  os

contribuidores da comunidade, interferindo no seu capital social.
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Um exemplo no qual podemos ver como o mérito está em jogo na comunidade SL é

através  do processo colaborativo  de escolha  de palestras  para  integrar  a  programação do

Fórum Internacional Software Livre. Após a chamada de trabalho, participantes e palestrantes

cadastrados no sistema de inscrição e submissão do eventos têm o privilégio de poder avaliar

e assim influenciar no conteúdo do evento. Sobre a meritocracia no processo de avaliação das

propostas submetidas e escolhidas pela comunidade, uma das participantes do debate após

apresentação sobre mulheres no FISL aprecia:

Acontece que o que a gente tem que lembrar é que a maior parte dos participantes é
homem, dos palestrantes é homem e dos ex palestrantes também é homem. Então a
grande maioria que vai votar é homem. Então se existe uma pequena intervenção
para quando tem um trabalho que a equipe está olhando e sabe que é de qualidade
mas não  foi  muito bem avaliado...  (participante do debate durante o I  ENMNT,
2013).

Esta fala, que se deu durante debate no I ENMNT sobre a participação de mulheres no

FISL,  está  a  favor  de  que  eventos  podem  promover  a  maior  inclusão  de  mulheres  na

programação, visto que o processo de avaliação pode apresentar viés de gênero e prejudicá-

las.

Considerar que a meritocracia é a única atuante para a valoração e o reconhecimento do

trabalho comunitário com SL, é tido como “mito” entre as participantes do grupo. Além disso,

homens e mulheres se posicionam de forma diferentes ao divulgar seus próprios méritos e,

assim,  este  princípio  favorece  os  discursos  masculinos  (HACHÉ  et  al.,  2001;  REAGLE,

2013). Sendo assim, considero que outros fatores de cunho cultural e social também estão em

jogo,  porém,  de  forma  sutil  e  não  explicita,  quando  se  trata  de  valorar  contribuições  e

contribuidoras/es na comunidade SL. O que torna este tema o princípio da ética hacker mais

desacreditado entre as participantes do movimento de mulheres na TIC.

Então,  diante  destas  barreiras,  como  elas  fazem  uso  dos  grupos  de  mulheres  para

participar desta comunidade e quais são as suas expectativas em relação a esta participação

organizada? Creio que as respostas a esta pergunta foram mais eficientes em nos apresentar

quais as questões de gênero estão em jogo na comunidade SL, como veremos a seguir.

7.1.2 Participação na comunidade SL através de grupos e iniciativas de/para mulheres

Inicio este ponto da investigação dos temas de análise a partir das respostas coletadas
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através do questionário autoaplicável com um formulário online que divulguei em eventos de

SL e em alguns espaços digitais associados ao grupo de mulheres /MNT171. Das 26 respostas

que obtive com a aplicação do formulário online, 19 mulheres declararam participar de grupos

de mulheres e 9 declararam ter participado de algum grupo da comunidade de SL. As que

declararam participar de grupos de SL e de grupos de mulheres foram 8 respondentes.

Dentre  as  iniciativas  de SL citadas,  os eventos  parecem ser os  que mais  atraíram a

participação das mulheres respondentes: FGSL - Fórum Goiano de Software Livre, FLISOL

Goiás e eventos sobre o SO Debian. Grupos de mulheres também foram mencionados como

mediadores da participação delas na comunidade SL: GarotasCPBR, Garotas Nerds, Mulheres

na tecnologia e PSL-Mulheres. Houve também algumas comunidades citadas, como o Projeto

Software Livre Brasil,  Projeto Software Livre Empresas e o Projeto Software Livre – RJ.

Outros  grupos  de  interesse  técnicos  também foram citados  como:  openSUSE,  Ubuntu;  o

ambiente gráfico KDE e a linguagem de programação Python. 

Sendo assim, considero que não são muitas as que estão engajadas com o SL através de

grupos de usuários/as como as que estão interessadas nas temáticas de gênero nesta amostra

de  mulheres.  Por  outro  lado,  há  algumas  mulheres  que  se  consideram  participando  da

comunidade  SL através  de  grupos  de  mulheres  da  TI.  No estande  do /MNT no FISL13,

conheci mulheres que participaram do evento pela primeira vez e estavam ali devido ao seu

engajamento com o grupo. 

Percebo,  então,  que  tanto  os  eventos  de  SL quanto  os  grupos  de  mulheres  destas

comunidades são portas de entrada para muitas mulheres.  Em complemento,  é importante

mencionar que estas duas expressões ativistas em prol do SL (eventos e grupos) se auxiliam

mutuamente em atrair mais participantes. Ou seja, os eventos de SL apresentam os grupos de

mulheres para as suas participantes e os grupos incentivam suas integrantes a conhecerem tais

eventos.

Estas formas de acesso ao SL mediado pelos grupos de mulheres,  demostram como

organizações como o /MNT constituem mecanismos de autoinclusão das mulheres (VERGÉS,

2012) nesta comunidade.

Outro caso inclusão auxiliado por projeto sobre gênero e SL, foi comentado na mesa

sobre equidade e software livre do II ENMNT. A debatedora Luciana Fujii explicou que a sua

171

Ver aspectos metodológicos no capítulo 4, subseção 4.3.3.2.
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inserção como colaboradora nesta comunidade se consolidou após a sua participação em um

programa com foco em gênero, que a legitimou como desenvolvedora de SL:

Bom... eu vou puxar a sardinha então para o que fazer,  na verdade, eu sou uma
grande fã dos programas de incentivo, a maior parte das vezes que me chamam para
falar dessas coisas eu tento enfiar qualquer assunto que sirva para eu divulgar esses
projetos.  Para  mim  foi  uma...  mudou  a  minha  carreira,  participar  do  GNOME
Outreach  Program  [for  Women]  foi  o  que  me  deu  oportunidade  de  ser
desenvolvedora nessa área que eu gosto, desenvolvedora de software livre (Luciana
Fujii, mesa durante o II ENMNT, 2014).

Por fim, também chamou atenção o caso que, mesmo de forma individual, as questões

de gênero e a consciência feminista frente às TIC também incentivaram a participação mais

atuante na comunidade SL. No trecho a seguir, a debatedora Vanessa Guedes nos indica como

o seu ativismo feminista aliado ao seu interesse pelo software livre, a impulsionou a ser mais

ativa e a participar de formas mais diversificadas na comunidade SL:

Eu descobri que tem uma frase assim em espanhol que falava assim 'durmo pouco,
mas sonho muito' e é mais ou menos assim na minha vida. Então é assim eu vou
fazer 10 anos de FISL ano que vem da Associação SL, tenho 24 anos,  então eu
comecei muito nova dentro da... do interesse na comunidade SL e engraçado assim
que eu demorei sei lá uns bons 5 ou 6 anos para começar a participar da comunidade
de fato apesar de eu estar sempre ligada no que estava acontecendo dentro dela, eu
não me sentia muito merecedora para entrar e fazer coisas para ficar fazendo sozinha
com o pessoal  da comunidade e então eu descobri  que é importante,  descobri  o
feminismo e tal e aí eu estou curiosa porque eu estou fazendo o 'tecnofeminismo' e
eu nunca havia ouvido dele (Venessa Guedes, mesa durante o II ENMNT, 2014).

Também detectei outras razões expostas pelas participantes da pesquisa (via formulário

online)  que justificam a presença de grupos de mulheres na comunidade SL ao perguntar

sobre a importância da presença destes grupos de mulheres neste meio.

7.1.3 A atuação de grupos de mulheres na comunidade SL 

Algumas  mulheres  acreditam que os  grupos  de  mulheres  podem ser  uma forma de

promover a diversidade na comunidade Outras mencionaram a importância da atuação em

termos de empoderamento para o fomento da inclusão e da colaboração de mais mulheres ao

SL:

Não sou de nacionalidade brasileira, mas vivi tanto tempo lá, em Brasilia, tendo a
possibilidade de participar em grupos de temas de meu interesse, como é o software

221



livre, que gostei muito descobrir um grupo com essa visão (Gênero), assim acho
muito importante incluir  essa visão, num campo que todavia é "dominando" por
homens (Respondente #23, 2013)172.

Fundamental. Diferente do que muitos homens falam por aí que isso é um tipo de
preconceito ou "feminismo" (utilizando o termo de maneira equivocada) é de suma
importância o incentivo no ingresso de mulheres na comunidade SL (Respondente
#12, 2013)173.

Reforça  a  inclusão  e  empoderamento  das  mulheres  na  área  e  nas  comunidades
(Respondente #3, 2013)174.

é  importante  para  estimular  a  participação  de  mulheres  e  para  que  sejam
reconhecidas  pelas  qualificações técnicas  e  pessoais  e  não  somente pelo fato de
serem mulheres. Acredito que é importante estimular a participação de pessoas em
geral, no caso das mulheres é um fator importante pq ultimamente é crescente o
número delas em cursos de informática (Respondente #15, 2013)175.

Algumas  mulheres  também consideram que  estes  grupos  podem atuar  em questões

socioeconômicas, como o compartilhamento de conhecimento, inclusive o técnico. Elas vêem

nesta abordagem a possibilidade de amenizar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no

mercado de trabalho com o SL, inclusive, enfrentando as discriminações de gênero.

A importância está em unir as mulheres que já estão na área e fomentar a  ideia de
que software  livre e  tecnologia são carreiras  bastante atrativas  para as  mulheres
(Respondente #5, 2013)176.

Acredito que a existência de grupos de mulheres que atuam em qualquer aspecto da
tecnologia já é algo de grande importância. São mulheres que sofrem no dia-a-dia
diversos tipos de machismo, mas que se apoiam e que juntas ganham força para
enfrentar estes machismos e encorajam outras a conquistarem seu espaço e respeito
no mercado (Respondente #11, 2013)177.

É importante pois abre espaços para integração das mulheres em novas áreas de
conhecimento, como o software livre (Respondente #9, 2013)178.

Diante destes relatos, percebo que as respondentes interpretaram o  software livre não

apenas  enquanto  comunidade  engajada  em  ideologias  e  atividades  de  cunho  social,  mas

também o pensam em termos técnicos e econômicos, principalmente, em relação ao impacto

172 Respondente #23: mulher, participa de grupos de SL e de mulheres.
173 Respondente #12: mulher, participa de grupos de SL e de mulheres.
174 Respondente #3: mulher, participa de grupos de SL e de mulheres.
175 Respondente #15: mulher, participa de grupos de SL e não participa de grupos de mulheres.
176 Respondente #5: mulher, não participa de grupos de SL e participa de grupos de mulheres.
177 Respondente #11: mulher, não participa de grupos de SL e participa de grupos de mulheres.
178 Respondente #9: mulher, não participa de grupos de SL e participa de grupos de mulheres.
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em suas carreiras profissionais. Elas se utilizam dos discursos e princípios do SL e da ética

hacker para justificar os grupos de mulheres e buscam colocar tais premissas em prática, em

seu favor.

Como já  mencionado,  o  grupo  /MNT nasceu  em 2009 e  desde  então,  o  apoio  e  a

participação na comunidade de SL se manteve, com a difusão, uso e debate sobre o tema,

dentre outras atividades. Durante o I ENMNT, Danielle, uma das conselheiras do /MNT, em

entrevista, esclareceu sobre a origem da relação do grupo com a comunidade SL e sobre a

presença desta temática dentre uma das preocupações do grupo para o seu encontro: 

Sim. A gente acredita muito nessa filosofia de colaboração. Então o encontro não é
só focado nisso mas em todas as oportunidades que a gente teve de envolver a ideia
da  liberdade  do  conhecimento,  da  filosofia  de  colaboração  para  a  mudança  do
resultado que a gente quer da sociedade, a gente inseriu e são princípios que a gente
viu no SL.  Todas  as  fundadoras  fazem parte  do movimento SL e  foi  nesse que
nasceu o movimento de Mulheres na Tecnologia. Então o grupo se preocupou com
isso  sim  quando  imaginou  o  encontro  nacional  (Danielle,  entrevista  durante  I
ENMNT, 2013).

A adoção do SL como uma das bandeiras do /MNT ainda se mantém e se manifesta de

diversas formas como veremos no decorrer deste capítulo.

7.1.4 A apropriação do SL pelo movimento de mulheres

A final,  como o  software livre pode contribuir  para o movimento de mulheres? Das

respostas destas mulheres à pergunta “Qual a sua opinião sobre as formas como o  software

livre pode atuar em relação à causa das mulheres na tecnologia?” emergem três conjuntos de

explicações que remetem aos princípios do SL em relação ao movimentos de mulheres.

O primeiro remetem ao caráter ideológico e de movimento social da comunidade SL e

sua propensão à interlocução com outros movimentos e minorias:

Software livre além de tecnologia é ideologia o que estimula aquelas que são mais
engajadas no social a se incluir na tecnologia (Respondente #1, 2013). 

O  software  livre  colabora  com  ambientes  "ecléticos"  e  que  são  minoria.  Isso
favorece a nossa causa (Respondente #3, 2013).

A filosofia  de  liberdade  auxilia  nas  manifestações  propostas  (Respondente  #17,
2013).
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A comunidade  de  software  livre  costuma  reunir  profissionais  que  acreditam em
militância.  Consequentemente,  estes  profissionais  estão  mais  abertos  a  diálogos
sobre inclusão e exclusão de pessoas (Respondente #11, 2013).

Acredito que a filosofia do software livre é condizente com a luta do feminismo no
sentido que valoriza a  justiça e os direitos dos usuários assim como a liberdade
individual (Respondente #13, 2013). 

O segundo conjunto de respostas, está contido no anterior, mas destaco o fato deste

testemunhar  sobre  a  tendência  específica  da  comunidade  software livre  em apresentar-se

aberta à debates sobre diversidade, igualdade, direitos e liberdades, dentre outros assuntos, em

seus espaços de discussão:

Espaço  de  discussão  sobre  varios  assuntos  relacionados  as  mulheres  e  sua
participação nas TICs (Respondente #8, 2013).

Sim, vejo que existem eventos como o FISL que abrem um espaço especial para as
mulheres,  até na Campus que não é um evento essencialmente de software livre
existe uma participação boa nessa área (Respondente #15, 2013).

Por fim, o terceiro conjunto de respostas indicam as opiniões das respondentes sobre

como e porque o movimento SL e sua comunidade se relacionam com a inclusão digital de

mulheres e com o compartilhamento de conhecimento. 

Sendo por definição e nascimento uma comunidade mais aberta acredito que muito
pode ser  feito  como por  exemplo facilitar  e  entrada  de  mulheres  na  tecnologia,
incentivar  que  mulheres  falem  e  apareçam  no  mundo  do  desenvolvimento  de
software,  colocar  metas  de  contratação  de  mulheres,  entre  outras  coisas
(Respondente #5, 2013).

Pode auxiliar,  por  ser  um software  aberto,  possibilitando o aprendizado de  fácil
acesso (Respondente #9, 2013). 

Por ser  um "ambiente"  livre e  que  essencialmente vive do compartilhamento de
esforços,  contribui  certamente  para  o  crescimento  pessoal/profissional/acadêmico
das mulheres,  além de ser um ambiente livre de preconceitos (Respondente #10,
2013). 

Abrindo  espaço  para  elas,  fazendo o  marketing  de  que  independente  do  gênero
qualquer um pode ser um profissional da área, o resto essa "mulherada" de muita
fibra dá conta do recado. Somos persistentes e batalhadoras, se abrirem espaço o
resto é por nossa conta. :-) (Respondente #12, 2013).
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A filosofia  do software livre de quebrar  paradigmas também auxilia  na inserção
feminina  na  tecnologia  por  ser  livre  de  preconceitos  e  estar  mais  aberto  à
colaboração de todos (Respondente #16, 2013).

campanhas de incentivo à participação das  mulheres,  se posicionar em relação à
algum ato de preconceito contra as mulheres (Respondente #22, 2013).

Penso que o software livre pode atuar no tema, desde a oportunidade que fornece
para criar, difundir e compartilhar diversos temas relacionados às mulheres, tendo
como ferramenta chave as TICs (Respondente #23, 2013).

Com aplicativos conscientizadores e treinamento de mais mulheres (Respondente
#25, 2013).

Destacando-as visto que existem muitas mulheres desenvolvedora que colaboram
com os sistemas de código aberto, desta forma se valoriza as profissionais da área
(Respondente #26, 2013).

Sendo assim, é diante destas três tendências que relacionam o SL com o movimento de

mulheres e iniciativas em gênero e TICs que podemos interpretar as falas de Luciana Fujii,

Vanessa Guedes e Camila Achutti, na mesa sobre equidade e SL ocorrida o II ENMNT. Para a

desenvolvedora Luciana Fujii, a comunidade SL e seus projetos podem se adaptar à realidades

locais e das minorias, além de questões de gênero. Outro ponto destacado por ela, é que o SL

põe seus membros em contato com outras culturas durante seus processos de colaboração e

compartilhamento do conhecimento. Com isso, as brasileiras podem encontrar formas para

superar a atual brecha digital.

Atualmente, existe um o Outreach Program for Women para SL em geral não é só
para o GNOME, então tem para desenvolvimento web, para Wikiedia Foundation,
para Debian, empacotamento. Então você que é mais ligado a infra estruturas, você
mais ligado em segurança, você ligado mais em desenvolvimento web, tem algum
programa para você participar, trabalhar com gente do mundo inteiro, ter mentores
excelentes, conhecer pessoas de outros cantos, ganhar um dinheirinho, fortalecer seu
currículo. Aplique também para Google Summer of Code se vocês são estudantes,
mas eu acho que o público aqui é outro. Mas enfim se vocês puderem divulgar esses
programas,  participar...  Outreach  Program  [for  Women] ganhou  prêmio  da  Free
Software Foundation de impacto de equidade e coisa e tal. Eu acho que o software
livre traz a possibilidade com esses programas assim ter... sair da caixinha. O mundo
é menos machista que o Brasil, ter experiência de ser tratada um pouco melhor, eles
não são perfeitos mas a minha experiência fora é melhor que no Brasil então, essa
coisa de ter contato com o mundo é o que eu acho que o SL contribui com a causa
das mulheres. É um pedacinho do que eu acho... (Luciana Fujii, mesa durante o II
ENMNT, 2014)

A fala  de  Vanessa  Guedes  no  II  ENMNT também  representou  a  necessidade  que
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algumas  mulheres  têm  de  associar  a  necessidade  de  atuar  para  a  maior  participação  de

mulheres na cultura livre com a possibilidade de trabalhar com modelos de negócios do SL.

E o outro projeto que eu resolvi fazer de vida foi criar a minha própria empresa. Por
que eu quis criar a minha própria empresa? Foi muito sem querer […] Com foco em
software  livre,  é  exatamente,  em fazer  só...  em trabalhar  só com software livre,
inclusive até  os  designs eu faço só com GIMP assim,  eu me sinto vanguardista
mas… Mas por que eu resolvi  fazer  isso,  porque eu queria  escolher… com que
trabalhar, trabalhar no Google, apesar da proposta eu não fui, preciso ganhar a vida
sabe, preciso ganhar dinheiro para pagar o aluguel, porque eu resolvi meio que sem
querer  a  montar  um empresa e  comecei  a  chamar  minhas  amigas para trabalhar
comigo da área de TI, da área de designer, de repente vai fazer 6 meses, as coisas
então dando certo, todo mundo está pagando o aluguel trabalho bem alimentado,
então eu estou no início aí dessa parte de empreendedorismo com software livre
então assim uma das coisas que eu tenho para levar para os eventos é que ensinar as
pessoas como ganhar dinheiro com software livre,  porque as pessoas não sabem
muito como fazer isso e eu estou elaborando uma metodologia de explicar como isso
funciona (Venessa Guedes, mesa durante II ENMNT, 2014). 

Ainda na mesa sobre equidade e SL no II ENMNT, Camila Achutti também indicou o

uso do SL como uma escolha tecnológica e ideológica, coerente com suas demandas em atrair

meninas para os estudos na computação.

[…] a minha relação com o SL não é... Eu não sou a maior defensora do mundo mas
no meu último ano eu precisava montar um projeto chamado TechnoChallenge e o
desafio é “vamos ensinar meninas a programar,  ser empreendedoras e fazer tudo
acontecer”. E a gente decidiu que faria isso com SL por questões ideológicas de que
a gente estava dando liberdade para as meninas, porque era a melhor ferramenta do
mercado porque a gente acreditava que a gente poderia fazer aquilo (Camila Achutti,
mesa durante II ENMNT, 2014). 

Em entrevista,  uma das mentoras do /MNT também explica a contribuição do SL à

causa das mulheres por ser uma comunidade mais receptiva a assuntos não-hegemônicos e

que dá possibilidades à inclusão de novas mulheres e à ascensão das que já participam da área

da TI, através do uso das tecnologias livres e dos benefícios da convivência comunitária mais

amistosa:

O software livre é  mais  aberto à  participação das  pessoas da comunidade geral,
inclusive de mulheres do que as iniciativas normalmente proprietárias. Então acaba
abrindo um espaço maior para fala da sociedade, para a nova voz da mulher em
querer fazer parte dessa sociedade o que ajuda que ela consiga entrar também nessa
parte tecnológica e se desenvolver um pouco mais, vendo um mercado, um ambiente
um pouco mais brando do que o ambiente proprietário e conseguindo se sentir parte
dele, mudando um pouco o perfil comum (Danielle, entrevista durante o I MNT,
2013). 
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Além destes três tópicos, algumas respostas levaram em consideração o SL enquanto

comunidade (respondentes #5 e #11, por exemplo) ou os seus espaços de debate (respondentes

#8 e #15, por exemplo). Outras o mencionaram como solução técnica (respondentes 9# e #25,

por  exemplo)  e,  ainda,  como  movimento  baseado  em  uma  ideologia  em  particular

(respondentes  1#  e  #13,  por  exemplo).  Com isso,  percebo  a  diversidade  pela  qual  estas

mulheres interpretam o SL em relação ao movimento de mulheres.  Elas estão explorando

características do SL como abertura, liberdade e flexibilidade, para propor o debate de gênero,

bem como ações mais concretas de reparação à escassez de mulheres nas TICs, assumindo-o

como uma bandeira ou um projeto sociotécnico e político em favor das mulheres (BUSTOS,

2010a; 2010b; HACHÉ et al., 2011; MÁRQUEZ, 2011).
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7.2 CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES PARA A COMUNIDADE SL

Uma vez  já  escutadas  as  percepções  das  mulheres  sobre  gênero  e  SL,  nesta  seção

abordo  as  formas  pelas  quais  o  /MNT age  sobre  este  tema.  Ou  seja,  a  participação  e

contribuição das  mulheres  para  a  comunidade brasileira  de  software livre  no sentindo do

empoderamento  delas.  Para  tanto,  elenquei  algumas  ações  através  das  quais  este

empoderamento  pode  se  dar  perpassando  por  aspectos  individuais  e  coletivos;  sociais,

psicológicos, econômicos, políticos e legais  (CORNWALL, 2013; EYBEN, 2013; HUYER,

2006;  NARASAIAH,  2004;  VENUGOPAL,  2005).  Ao  final,  almejo  ter  estabelecido

indicadores de empoderamento das mulheres na comunidade SL influenciados pela agência

do grupo de mulheres /MNT.

7.2.1 Presença das mulheres em espaços de visibilidade em eventos de SL

Um dos  resultados  das  ações  das  mulheres  e  do  grupo  /MNT é  a  demarcação  da

presença e a representação da mulher na TI em espaços online, nos quais elas ganham rostos,

currículos, vozes e podem se agrupar. Esta presença também se dá nos eventos presenciais

que congregam ativistas e interessados/as em aprender e discutir os temas proeminentes na

área  do  SL.  Promover  a  visibilidade  do  trabalho  das  mulheres  contribui  para  o

empoderamento  das  mulheres  na  comunidade  SL e  pode aumentar  os  números  absolutos

destas  mulheres  em  espaços  de  debate  e  fomento  do  SL,  em  termos  de  presença  e

participação.

[…] tô também, há não muito tempo, no MNT e ultimamente eu venho ajudado
assim... Participando de eventos. Grande parte desses eventos que teve esse ano, eu
participei de todos. Eu fui para Campus [Campus Party Brasil]; fui agora para o
FISL; ano passado eu estava no Latinoware e esse ano também estou de novo no
Latinoware;  Flisol;  Fórum Goiano de Software  Livre.  Antes  eu participava  mais
dando palestras, mas não vinculada ao grupo. Ai agora recentemente, convidada, eu
sou  uma  das  integrantes  do  member  lá...  Comitê  gestor.  O  que  é  muito  legal.
(Participante 2 do Girl Geek Dinner Brazil edição especial FISL, 2013).

No FISL13, a existência do  stand do grupo /MNT dentre os grupos de usuários/as do

fórum, não apenas evidenciou uma aparente maior participação das mulheres mas também

facilitou contatos e a possibilidade de trabalhos conjuntos no futuro. 

Observando este  stand (ver  Figura 04), homens  e  mulheres  (maioria)  aparecem ao
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redor de uma mesa repleta de equipamentos e cabos,  ao lado no  banner do grupo, que é

usando  para  facilitar  a  identificação  e  reservar  o  local  para  a  reunião  das  integrantes  e

outras/os interessadas/os. 

Figura 04: Stand do /MNT no FSL13, integrantes do grupo e participantes do evento conversam sobre o grupo e
manejam os artigos à venda.
Fonte: produção própria.

O stand se manteve movimentado, servindo como ponto de encontro para as mulheres e

homens entre as atividades do fórum para bate-papo, divulgação boca-a-boca de palestras e

projetos pessoais, ou seja, para o networking. Como a participação no stand é voluntária, as

integrantes do grupo se revezam entre ele e demais atividades. Nele, as garotas manuseiam

camisas e outros artigos para a venda, o que elas chamam de “bazar” do grupo. É comum na

comunidade brasileira de  software livre a distribuição e venda de camisas nos eventos para

identificação dos membros,  divulgação de projetos e arrecadação de verba.  As garotas do

/MNT falaram sobre esse assunto na lista de discussão em uma conversa denominada de

“Participação  mais  Mulheres”  iniciada  2011.  A existência  de  produtos  voltados  para  as

mulheres (camisas com outras modelagens, artigos com temáticas femininas) e com a marca

do grupo agrada a muitas integrantes, que gostariam de ver mais desses itens nos eventos de

tecnologia.

A educação e a inclusão digital - ID com software livre tem sido uma das áreas onde
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podemos perceber uma grande participação de mulheres. O grupo de trabalho desta área no

FISL13 recebeu nesta  edição  um destaque na  grade  de programação do evento  (FISL13,

2012b) e, inclusive, um espaço físico diferenciado localizado no meio da Mostra de Soluções

Livres  e  próximo  dos  Grupos  de  Usuários,  área  de  grande  circulação  e  visibilidade.

Aparentemente, o grande número de mulheres circulando nesse espaço central, fez com que

alguns  tivessem  a  percepção  de  que  haviam  mais  mulheres  frequentado  o  evento179.  As

participantes desta sala, cujo conteúdo era sobre educação e ID, interagiram com o /MNT,

como contou uma das integrantes do /MNT em entrevista:

Então, por ser um fórum né aqui... Eu nunca tinha participado antes, mas eu tinha
imaginado que seria  algo mais social,  as discussões mesmo. Aqui no estande eu
percebi que veio muito... algumas mulheres que trabalham na parte de educação. Eu
acho que muito por conta do evento todo, do festival ter voltado para esse foco... Eu
troquei ideias com algumas meninas sobre educação. Recebemos convites também
para participar em projetos de educação,  inclusão digital  (Entrevista  2 durante o
FISL13, 2012).

A seguir,  apresento  outras  formas  pelas  quais  a  presença  de  mulheres  em  espaços

presenciais e públicos da comunidade que pude observar durante o contato com o grupo. Se

referem  às  palestras  ministradas  por  mulheres,  mesas  de  abertura  dos  eventos  e  outros

projetos protagonizados por elas.

Considero que a apropriação por parte das mulheres de espaços típicos da comunidade

do  software livre  para  a  troca  de  experiências,  compartilhamento  de  conhecimento  e

sociabilidade é um bom indicativo de empoderamento e representação das mulheres. Esta

presença as revelam para a comunidade e as integram a este ambiente, favorecendo cada uma

delas e, ainda, servindo como chamariz para novatas.

7.2.2 Apresentação de modelos de mulheres em posição de poder na comunidade SL

Além da existência  de mulheres  formadas em TI e  participantes  da comunidade de

software livre, um importante indicador de empoderamento são os cargos ocupados por essas

mulheres em suas instituições e comunidades. Tais cargos e funções denotam em relação às

mulheres visibilidade e capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, inclusive, em relação a

gênero. O grupo /MNT, bem como os eventos que o mesmo frequenta adotam esta estratégia

179 As estatísticas do evento não apresentaram aumento significativo na participação de mulheres.
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ao promover a qualificação e o trabalho das mulheres e, ainda, para atrair um maior público

deste segmento.

Desta forma, destaco dentre as práticas do grupo e dos espaços por ele frequentado a

intenção de apresentar modelos de mulheres em posição de poder na comunidade SL, através

da presença de mulheres nas mesas de abertura, de palestrantes mulheres, além do destaque à

formação  educacional  formal  e  demais  qualificações  destas  mulheres.  Além de  servir  de

modelo para outras mulheres, isto também pode sinalizar como as mulheres estão presentes na

cadeia de produção das tecnologias livres. O que é condição importante para modificar este

processo,  que  normalmente  está  inserido  em  uma  cultura  masculina,  como  alertado  por

Wajcman  (2006,  2009).  Outro  aspecto  importante  influenciado  por  esta  visibilidade  e

protagonismo, como lembrado por Selaimen (2013), é relativo á necessidade de mudança das

formas pelas quais os papéis das mulheres são vistos em relação à tecnologia.

7.2.2.1 Presença de mulheres em mesas de abertura de eventos de TI e SL

Como de práxis, alguns eventos de tecnologia realizam uma cerimônia para oficializar a

abertura  de  suas  atividades.  A mesa  é  composta  por  representantes  e  figuras  políticas

presentes e envolvidas no evento que podem ser afiliados ao governos federal, estadual e

municipal,  bem  como  os  seus  promotores  e  patrocinadores,  além  de  empresários,

pesquisadores e  outras personalidades.  Mesmo nos eventos da comunidade  software livre,

costumamos perceber que as mesas de abertura são formadas por poucas ou por nenhuma

mulher nessa posição de destaque e representação.

A mesa de abertura do FISL13 não continha nenhuma mulher e na do FISL14 elas

foram minoria dentre as autoridades e representantes presentes, apesar de ambos os eventos

contarem com integrantes de grupos de mulheres, como o /MNT. Outro ponto contraditório

que percebi sobre a falta de representações feminina na cerimônia de abertura é o fato do

FISL14  ter  sido  uma  das  edições  do  fórum  que  mais  apresentou  preocupação  com  a

abordagem do tema de gênero em sua grade de programação.
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Figura 05: mesa de abertura do FISL13, 2012, Porto Alegre-RS.

Fonte: produção própria.

Figura 06: mesa de abertura do FISL14, 2013, Porto Alegre-RS.
Fonte: <http://blogeventos.serpro.gov.br/post/54589341666/mesa-de-abertura-e-quase-uma-plenaria>.

Esses são alguns exemplos que indicam como as mulheres não estão bem representadas,

principalmente, de forma política e no que se refere às posições de autoridade e de liderança

na comunidade software livre, o que não favorece o seu empoderamento.

Em contraponto  a  tais  ausências,  na  mesa  de  abertura  das  duas  edições  do  evento

promovido pelo /MNT, o Encontro Nacional de Mulheres  na Tecnologia,  as mesas foram
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compostas por mulheres de destaque em diferentes representações e funções dentro da TI.

Figura 07: Mesa de abertura do I Encontro Nacional Mulheres na Tecnologia. 
Fonte: produção própria.

Figura 08: Mesa de abertura do I Encontro Nacional Mulheres na Tecnologia. 
Fonte: acervo do /MNT (Facebook).

Dentre integrantes do /MNT e representantes de seus parceiros, a I ENMNT contou com

a presença  de Angela  Café,  Danielle  Oliveira,  Denise Carvalho,  Lucilia  Ribeiro  e  Teresa

Sousa. Já na mesa de abertura do II ENMNT estiveram presentes: Ada Lemos, Ana Amélia,

Danielle Oliveira, Fabiany Lima, Loiane Groner, Lucília Ribeiro e Simone Pittner.
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7.2.2.2 Palestrantes mulheres

Na primeira  edição  do Encontro  Nacional  de  Mulheres  na  Tecnologia,  as  mulheres

presentes na apresentação e debate sobre a participação de mulheres no FISL, propuseram

mais ações para aumentar  a atuação de mulheres no fórum internacional.  Uma das ações

propostas  foi  o  incremento  de  palestrantes  mulheres  no FISL14 para  dar  visibilidade  aos

trabalhos e talentos dessas mulheres; para apresentar ao público alguns modelos de mulheres

no  software livre;  além  de  incentivar  a  presença  de  mais  garotas  neste  evento  que  é

representativo da comunidade. Dessa forma, a campanha foi adotada pelo evento e apoiada

por alguns grupos de mulheres, que passaram a contatar seus membros e propor parcerias,

apoio  e  incentivo  para  a  realização  das  palestras.  Eu  mesma  fui  contata  por  uma  das

integrantes  do  grupo  /MNT  que  buscava  estimular-me  a  submeter  alguma  atividade  à

chamada de trabalho do evento, a exemplo do que fez com outras colegas.

Depois de encerrada a chamada de palestras do FISL, porém antes da sua realização do

evento,  divulgou-se os  números  da campanha no grupo de  discussão  do grupo /MNT na

thread “Campanha FISL: queremos mais mulheres palestrando”, iniciada em 2013:

[...]  com essa  "mobilização"  conseguimos  cerca  de  21  propostas  entre  palestras
técnicas, mesas redondas, oficina...das integrantes do grupo, sendo 2 mesas sobre a
participação da mulher na área de TI. Assim que sair o resultado vamos divulgar em
massa.
Além disso, recebemos o convite para um encontro comunitário e claro, contamos
com  tod@s […] (Monique, 2013).

Esta campanha para o aumento de submissões de palestras por mulheres para o FISL14

é um dos exemplos  de  iniciativa  de visibilizar  a  participação qualificada  de mulheres  na

comunidade SL. Além de legitimar cada uma das palestrantes, o modelo que cada um pode

representar para o público também é um fator inclusivo de mais mulheres. 

Considero que, em parte, o possível aumento da porcentagem de mulheres palestrando

no  evento  seja  um dos  resultados  das  campanhas  pró-equidade  desenvolvidas  tanto  pelo

evento quanto pelos grupos de mulheres que o frequentam, incluindo aqui a ação do /MNT.

Como indicado na citação anterior, o incentivo era para a participação de mulheres na posição

de palestrantes, independente do tema, não se resumindo apenas ao gênero, mas ao SL em

geral. Todas e todos consideraram o resultado como positivo.
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A demanda que estas mulheres  vêm apresentado em impulsionar  a  participação e a

visibilidade de mulheres em eventos da comunidade SL vem surtindo efeito de forma que este

ponto passou a ser uma preocupação mais constante dos organizadores de eventos. Sendo

assim,  Mariel  Zasso,  uma  das  organizadoras  do  FISL,  fala  sobre  como  o  evento  busca

incentivar a participação de mulheres na comunidade SL, durante o debate da sua palestra

durante o I ENMNT:

Mariel  Zasso: Não é muita coisa mas a gente procura incentivar as mulheres a
participarem,  procurar  mulheres  palestrantes  internacionais  que  possam  vir  e
servirem de exemplo para outras. Para incentivar. E isso foi falado hoje de manhã
também né,  é  uma falta  de coragem, porque você não consegue se espelhar  em
ninguém, não consegue ver mulher lá. Acho que é uma forma...
Participante: Qual que é o índice assim, de mulher palestrando lá?
Mariel Zasso: Na verdade a inscrição de palestrante ela não pergunta qual o gênero
da pessoa. A gente não achava isso um problema. Só agora que a gente se deu conta,
quando foi fazer essa conta que não tem isso. Na verdade, não tem porque nunca
pareceu  importante,  mas  agora  a  gente  ver  que  é  importante  para  ver  esse
crescimento. Porque esse números que eu passei são de participantes mas não o de
palestrantes. Então os palestrantes, quando eles se inscrevem, ele não dizem se são
homens  ou  mulheres  ou  não  informado  (informação  verbal  durante  debate  no
IENMT, 2013).

Além da captação de mulheres palestrantes por meio da chamada de trabalho, o FISL13,

cuja  grade  de  programação  não  apresentou  atividades  envolvendo  gênero,  contou  com

algumas palestrantes convidadas, ou seja, as que têm suas fotos e minicurrículos divulgados

no  site do  evento.  Foram elas:  Fátima  Conti  (Brasil),  Maria  Bonnefon  (França),  Deirdré

Straughan  (EUA),  Deborah  Bryant  (EUA),  Ana  Cristina  Fricke  Matte  (Brasil)  e  Daniela

Feitosa (Brasil). Os minicurrículos dessas palestrantes podem ser visto no ANEXO 06. 

Das nove palestrantes em destaque no site do FISL14, quatro são mulheres:  Valerie

Aurora (EUA), Corey Latislaw (EUA), Alexis Rossi (EUA) e Luciana Fujii (Brasil). Dentre

os demais 12 palestrantes convidados, três foram mulheres: Michelle Torres (México), Laura

Marotias (Argentina) e Luciana Keiko (Brasil). Seus currículos estão no ANEXO 02. 

Analisando  esses  currículos,  percebemos  que  muitas  dessas  mulheres  possuem

formação e especialização na área da tecnologia ou similares e ocupam posições de destaque

dentro  de suas  organizações,  como chief  executive  officer  -  CEOs,  presidentes,  diretoras,

coordenadoras,  fundadoras,  co-fundadoras,  mestres,  doutoras,  especialistas,  colaboradoras,

membros, criadoras e mantenedoras. Também observei  que as palestrantes deste evento se

dedicam a diferentes campos do conhecimento e atuação como o desenvolvimento, a pesquisa

e o empreendedorismo, seja no mercado, na academia ou no governo. Dessa forma, o evento
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pôde  apresentar  diferentes  perfis  de  mulheres  que  atuam  na  comunidade  software livre,

servindo assim de indicativo de que a agência delas vem se intensificando neste ramo.

A apresentação de  currículos  de  mulheres  que  atuam na  TI  e  na  comunidade SL é

também uma prática do /MNT para demonstrar a qualificação e experiência das mulheres

membros do grupo e suas colaboradoras, como visto sobre as edições do ENMNT. Para a

participação  na  mesa  “equidade  e  SL”,  que  moderei  no  II  ENMNT,  solicitei  que  as

participantes destacassem em suas mini biografias a sua relação com o software livre, como o

indicado  na  mensagem  “Mesa  sobre  equidade  e  SL  no  II  MNT”  que  enviei  para  as

convidadas:

Mônica Paz 
29/03/14
[…] Orientações:
O currículo será apresentado anteriormente, sendo que deve ser focado na relação
com os softwares livres e suas comunidades […].

Mesmo não sendo solicitado, a qualificação formal foi mencionada,  juntamente com

suas atuações em projetos de softwares livres. 

Este indicador demonstra como as mulheres que aventuram-se na TI vêm capacitando-

se,  aumentando  assim  o  seu  capital  humano  e  respaldando  a  sua  presença  neste  campo.

Contudo,  é  válido  lembrar  que  o  diploma  e  a  comprovação  de  educação  formal  em

informática não são exigidos para o desempenho das profissões correlatas180, o que reforça

esse perfil das mulheres da TI em seu esforço para a ocupação da área e da comunidade SL,

mesmo  que  esta  enalteça  a  capacidade  do  indivíduo  de  produzir  conhecimento  e  gerar

contribuições de forma proativa e autodidata (HIMANEN, 2001; LEVY, 1994; RAYMOND,

2001).

Em  alguns  casos,  a  relação  destas  mulheres  com  o  SL é  proveniente  do  período

dedicado à formação educacional, ora dentro de projetos acadêmicos, ora em eventos de SL

realizados nas faculdades, bem como através de outros contatos com grupos de usuários e a

comunidade SL. Desta forma, podemos considerar que, para uma parte destas mulheres, o

contato com o SL é decorrente de interesses pessoais diversos, dos espaços acadêmicos e

profissionais (BUSTOS, 2010a).
180 A não exigência de diploma e a não comprovação de educação formal em informática para profissões como

técnico  em  informática  e  analista  de  sistemas  está  prevista  no  Projeto  de  Lei  n.º  1561  de  2003
<http://homepages.dcc.ufmg.br/~bigonha/Sbc/pl1561.html>  e  é  apoiada  pela  Sociedade  Brasileira  de
Computação  –  SBC  <http://www.sbc.org.br/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=324&Itemid=964>. Acesso em 19 Jun. 2014.
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Ainda no sentido de apresentar palestrantes e lideranças mulheres, o /MNT aproveita a

participação de mulheres em diferente estados do país para incentivar a presença do grupo em

eventos em grande parte do território, cobrindo assim muitos eventos de TI e de SL, como já

mencionado.

Da mesma forma, a realização de um evento de tecnologia apenas com palestrantes

mulheres visa chamar atenção para tal possibilidade como o ocorrido nas duas edições do

Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia. Neste caso, vários papéis de protagonismo

estão  em  destaque,  como  o  de  organizadoras,  apoiadoras,  palestrantes  e  ministrantes  de

oficinas, etc.

O  I  ENMNT  adotou  como  política  apresentar  apenas  mulheres  nas  posições  de

palestrantes e debatedoras. A relação destas palestrantes com o software livre ficou a cargo de

Luciana  Fujii  em “Participação Feminina  em Projetos  Colaborativos”  e  Mariel  Zasso  “A

participação feminina no FISL” e ambas atraíram público que participou do debate ao final

das palestras.

Contudo, este tipo de atitude afirmativa ainda causa polêmica.  No caso do primeiro

encontro  do  /MNT,  como  já  mencionado  no  capítulo  anterior,  algumas  críticas  foram

expressadas na lista de discussão do grupo, considerando esta uma atitude “preconceituosa”,

mas o grupo continua reforçando a necessidades destas iniciativas em prol da equidade.

A exposição de profissionais  bem sucedidas  e  o estímulo a  participação de novatas

enquanto palestrantes, ajudam a determinar a presença da mulher e dar visibilidade ao seu

trabalho perante a comunidade  software livre.  Esta  prática visa mudar  expectativas,  gerar

autoafirmação,  derrubar  estereótipos  negativos  e  fornecer  modelos  de  sucesso,

empoderamento as agentes do grupos e as novatas.

Além dessas possibilidades de visibilidade, conscientização e debates sobre a atuação

das  mulheres,  ao  se  reunirem para  falar  publicamente,  estas  organizadoras  de  eventos  e

palestrantes  estão  atuando  com os  recursos  e  oportunidades  disponíveis  (HUYER,  2006;

VERGÉS,  2012),  fomentando  e  assumindo  um lugar  de  fala  no  quais  se  colocam como

mulheres e profissionais ou militantes da TIC e do SL.

7.2.3 Participação na cadeia produtiva e de difusão do SL

Uma das formas de se promover o empoderamento das mulheres nas TICs e no SL, é a
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promoção e visibilidade de mulheres na comunidade SL, seja em espaços digitais, seja em

eventos presenciais e no mercado de trabalho. Mulheres organizadas em prol de promover a

sua autoinclusão de forma coletiva e de aumentar o ingresso de outras mulheres no grupo e na

comunidade também denota, em certa medida, apropriação e empoderamento. Ou seja, é uma

forma de agir para si e às demais integrantes. 

7.2.3.1 Mulheres desenvolvendo software livre (e outras funções)

Existem poucas mulheres com poder de decisão na cadeia produtiva do software livre, e

especialmente, há poucas desenvolvedoras. Como já indicamos, pesquisa publicada em 2010

sobre os desenvolvedores de  software ligados ao Projeto Debian GNU/Linux, Ruiz (2010)

descobriu que aproximadamente 2% dos colaboradores desse software ao redor do mundo são

mulheres. Por ser um dos maiores projetos de  software livre que serve de base para muitos

outros e que possui uma dimensão internacional, o Debian nos ajuda a perceber a escassez de

mulheres envolvidas com a colaboração aos SL.

Mesmo que o Brasil apresente baixos índices de desenvolvedores de SL (MACHADO,

2009; SILVA, 2010), a comunidade SL tem a expectativa de que haja mais desenvolvedoras

para assim valorizar a contribuição das mulheres e também justificar a importância dos grupos

de mulheres. Também é interessante relembrar que há uma hierarquização entre as diferentes

funções relativas à produção de SL, sendo que a mais valorada é o desenvolvimento (técnico)

em detrimento das atividades complementares (levantamento de requisitos, implementação de

gráfica,  design,  tradução,  divulgação,  atendimento  a/ao  usuária/o,  outras).  Esta  separação

também  coincide  com  a  divisão  sexual  do  trabalho  nesta  área  (BUSANICHE,  2006;

BUSTOS, 2010; HACHÉ et al., 2011; NAFUS et al., 2006).

Independente destas polêmicas internas  à comunidade SL,  a  presença da mulher  no

desenvolvimento,  bem  como  no  projeto  e  consumo  e  demais  áreas  envolvidas  são  de

fundamental  importância  para  a  diminuição  da  divisão  digital  de  gênero,  não  apenas  em

termos  quantitativos,  mas  também  no  que  se  refere  a  aspectos  qualitativos  referentes  à

diversidade no software enquanto artefato cultural e ainda no movimento e comunidade que o

cercam.

Então esse projeto que eu participei ele continuou, o Gnome Outreach Program. Ele
começou em 2006 e depois ficou até 2010 sem ter  nada. […] Depois continuou
tendo a cada semestre desde então. Com isso, entrou muita mulher no GNOME.
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Então tem muita mulher desenvolvedora, trabalhando em marketing, trabalhando em
documentação  e  ajudando  a  trazer  mais  mulheres,  porque  sabe?  Elas  veem  as
dificuldades que elas tiveram, ou chamam as amigas ou acabam assim... o fato de
elas  estarem  ali,  atraem  outras  mulheres,  porque  sabe,  se  tem  um  monte  de
mulheres, desse ser propício para mulher trabalhar. E isso assim então nós somos
parte da comunidade assim, a gente contribui com tudo, todo o trabalho (Luciana,
entrevista durante do I ENMNT, 2013).

Neste sentido, o /MNT atua incentivando e apresentado exemplos de desenvolvedoras,

como o que acontece durante o encontro nacional do grupo. Além de apoiar (divulgação,

articulação,  etc.)  a  realização de  projetos  que visam capacitar  e  atribuir  mentoras  para  o

ingresso de novas participantes em projetos de softwares livres.

Dentre as participantes da presente pesquisa, também notamos o baixo envolvimento em

projetos internacionais e nacionais de  softwares livres.  Contudo, tenho alguns nomes para

ilustrar  essa  colaboração,  como  é  o  caso  da  Luciana  (Belo  Horizonte-MG),  entrevistada

durante o I e II ENMNT, participante do /MNT e Daniela (Salvador-BA), entrevistada durante

o FISL13.

Como  podemos  ver  na  biografia  apresentada  na  seção  anterior,  Luciana,  após  seu

contato com os sistemas operacionais GNU/Linux, ainda durante a formação técnica, iniciou a

sua colaboração como voluntária em eventos da comunidade SL e em um projeto de software

livre  multimídia.  Hoje  em  dia,  se  esforça  para  atrair  mais  mulheres  para  este  tipo  de

contribuição.

Sai da Holoscópio para participar do GNOME Outreach Program for Women, um
programa inspirado no Google Summer of Code, porém aberto para não-estudantes,
que visa incentivar a participação das mulheres no software livre. Por causa do seu
trabalho  durante  o  programa,  se  tornou  mantenedora  do  Cheese,  o  software  de
webcam do GNOME, e foi mentora de uma aluna no Google Summer of Code.
Apresentou, ainda, uma série de palestras  sobre como começar a  contribuir  com
software livre e incentivar brasileiros a participarem mais de programas de incentivo
como o GSOC (Luciana, 2014).

Muitas das mulheres que conheci durante a pesquisa e com o contato com os grupos de

mulheres na tecnologia e na comunidade de SL trabalham em prol do SL na qualidade de

divulgadoras, difundindo diferentes conhecimentos técnicos e de cultura livre, além das já

citadas palestrantes, dentre outras. Esse tipo de atuação como divulgadora também é realizado

nas listas de discussões, blogs, sites de redes sociais e demais espaços digitais e presenciais

pelos quais tais mulheres circulam. 

Uma das participantes do Girl Geek Dinner Brazil edição especial durante o FISL13
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explica a sua colaboração em divulgação (além das palestras) no grupo de usuários ao qual

pertence.

A gente está lá no FISL, fazendo palestras, estando com o estande. Eu trabalho com
um software livre chamado LibreOffice. É uma suíte de escritório livre, não sei se
todo  mundo  conhece...  É  um  software  gratuito,  que  funciona  em  sistemas
operacionais  Windows,  Linux  e  Macintosh.  Tem  para  todos  os  gostos,  né?
Essencialmente,  o  meu  trabalho  na  comunidade  é  poder  compartilhar  o
conhecimento. Poder divulgar o software mesmo em si. Inclusive, o que eu estou
fazendo aqui nesse momento é uma forma de divulgação, tá? A outra coisa também
que a gente costuma fazer, eu em especial. Eu do grupo... acho que eu sou a única
mulher, até onde eu estou imaginando, que eu saiba,  que eu conheça, tá? Que tenha
se manifestado. Acho que eu sou a mulher do grupo que hoje está mais atuante na
divulgação e nesse fomento do LibreOffice, tá? Eu hoje, essencialmente, tive um
encontro  comunitário,  tenho  alertado  as  pessoas  quanto  os  seus  documentos,  a
importância dos seus documentos poderem ser lidos em qualquer aplicativo e não
ficar refém de apenas uma aplicação (Participante 3 no Girl Geek Dinner Brazil
edição especial FISL, 2012).

A organização e a realização de eventos de diferentes portes e categorias dentro da TI

também tem sido  uma  forma  de  participação  recorrente  de  muitas  mulheres  ativistas  da

comunidade  software livre.  Representando os  seus  projetos  de  SL,  elas  trabalham com a

organização, comunicação, atendimento ao público nos estandes, etc. Através do questionário

online, obtive a confirmação com as seguintes respostas:

FGSL - Fórum Goiano de Software LivreFLISOL Goiás (Respondente #3, 2013).

KDE (promoção), SoLiSC (colaboração) (Respondente #13, 2013).

ajudo nos eventos do debian e flisol na parte operacional (Respondente #15, 2013).

FGSL - Fórum Goiano de Software Livre (Respondente #17, 2013).

Organização de Eventos de Software Livre no Estado de Goiás (Respondente #18,
2013).

Assim como  observado  na  categoria  de  mulheres  desenvolvedoras,  a  promoção  da

presença de mulheres ligadas diretamente a projetos de  softwares livres ou atuando sua na

comunidade de usuários/as e colaboradores/as também é uma forma de agir no sentido de

incluir  e  empoderar  as  mulheres.  Ao  menos  na  área  de  divulgação  e  sociabilidade  da

comunidade, a presença e a voz das mulheres estão atuantes, expondo assim o SL a partir dos

seus pontos de vista.

240



Diante destes fatos, considero que seguindo a cultura da comunidade, que prioriza o

compartilhamento e a colaboração, o incentivo do /MNT para a participação direta de mais

mulheres em projetos de  software livre é importante e, ainda, serve de modelo para novas

participantes. Ou seja, demonstra a existência da colaboração de mulheres ao SL, aumentando

sua  representação,  explorando os  espaços  da  comunidade e  acrescentando suas  visões  de

mundo aos debates da cultura livre. 

Mas as atividades de desenvolvimento possibilitam modificar as práticas sociotécnicas,

ideologias  e  modos  de  vida  reproduzidos  pelas  tecnologias,  uma vez  que  se  adiciona  as

perspectivas das mulheres nesta cadeia produtiva e de desenvolvimento de  softwares livres,

deflagrando  assim,  uma  abordagem tecnopolítica  das  TIC,  feminista  e  hacker (BUSTOS

2010a, HACHÉ et al., 2011; SELAIMEN, 2013; WAJCMAN, 2006).

7.2.4 Promoção de iniciativas pró equidade de gênero na comunidade SL

Ora  utilizando  a  comunidade  e  os  artefatos  tecnológicos  do  SL para  empoderar  as

mulheres,  ora  utilizando  o  debate  de  gênero  e  a  promoção  da  igualdade  de  gênero  para

contribuir com o SL, tanto sociocultural quanto tecnicamente, foram mapeadas práticas em

relação à promoção e realização de debates sobre gênero e SL; projetos de capacitação em SL

para mulheres e meninas; e projetos de tutoria para iniciantes em projetos de SL.

Mesmo que estas não sejam atividades de autoria do /MNT, o grupo mantém contato

com tais projetos através de membros em comum, divulgação e outras formas de parcerias.

7.2.4.1 Mulheres propondo e realizando debates sobre gênero e SL

No Brasil, a participação das mulheres nos eventos do SL vem se mostrando cada vez

mais  ativa,  apesar  dos  números  dessa  participação  não  apresentarem  um  crescimento

significativo181.  A atuação  das  mulheres  nesses  eventos  vem  passando  por  mudanças  no

sentido de maior participação ativista, social e intelectual. Dessa forma, as palestras lideradas

por mulheres sobre as mais variadas temáticas e os encontros dos grupos de mulheres em

eventos de tecnologia e de software livre passam a ocorrer com mais frequência nos últimos

4-5 anos. 

181 Alguns números foram mostrados no capítulo 4,  na seção 4.3 “Pesquisa de campo: entre o digital  e  o
presencial”.
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De forma geral, observei que a presença do tema de gênero nos eventos da comunidade

de SL pesquisados se deu ora por  convite  da organização ora por  aceitação de propostas

submetidas por ativistas e grupos de mulheres aos eventos. Ambos os casos denotam o espaço

já alcançado por elas para promover suas agendas, assim como demonstram um certo nível de

abertura  da  comunidade para  debater  o  tema.  O que a  princípio,  é  um bom indicativo  e

facilitador do empoderamento das mulheres nas TICs.

Como  exemplo  de  convites  provenientes  dos  eventos,  o  FISL14  contou  com  a

participação internacional da Valerie Aurora (Ada Initiative) na palestra “Why conferences

matter: Lessons learned from Linux file systems development candidaturas”. A palestrante foi

destaque  no  site  do  evento,  aparecendo  entre  as/os  palestrantes  convidadas/os  da  edição.

Contudo, é importante notar que o nome da ativista surgiu no debate realizado na palestra

promovida  pelos  organizadores  do  Fórum  no  I  ENMNT com  o  intuito  de  apresentar  a

participação de mulheres palestrantes que ajudaram a  compor a história do evento.

Deviam chamar, ela [Valerie Aurora ] é a  kernel hacker e agora ela é uma da... Já
ouviu falar do Ada Initiative? Ela trabalhava... já esqueci onde, não sei se na IBM ou
na Redhat ou se trabalhava nos dois. Ela era kernel hacker e ela pediu demissão para
criar uma ONG para lidar com a questão de mulher em tecnologia.  Na verdade,
open culture, do tipo SL blá blá blá... E ela é muito bacana! (Participante do debate
durante o I ENMNT, 2013).

Ao longo da pesquisa, houveram também convites destinados a mim para apresentar

questões decorrentes de minha pesquisa, como ocorreu no XXIX Congresso Nacional dos

Estudantes de Computação – ENECOMP 2013 ou para mediar a mesa-redonda no II Encontro

Nacional Mulheres na Tecnologia – ENMNT 2014.

Durante este tempo de pesquisa, observei, através da lista de discussão, o grupo /MNT

receber vários convites para realizar palestras sobre gênero e/ou ser representado por stand no

evento em eventos de SL, por exemplo: Festival Latino-Americano de Instalação de Software

Livre – FLISOL 2012; Conferência Latino-americana de Software Livre – Latinoware 2012;

Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico – Consegi 2012; Fórum

Goiano de Software Livre 2013; dentre outros eventos de pequeno é médio porte.

A já  citada  campanha  que  teve  como  objetivo  aumentar  o  número  de  mulheres

submetendo trabalhos na chamada do FISL, também pode ser considerada uma iniciativa para

a  promoção  da  equidade  e  do  debate  de  gênero.  A  campanha  realizou-se  como  uma

cooperação  entre  a  organização  do  fórum,  grupos  de  mulheres,  como  o  /MNT,  e  outras
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ativistas. O objetivo foi aumentar a participação de mulheres propondo atividades, seja em

gênero ou em qualquer outro assunto de interesse do público do evento, ou seja, em software e

cultura digital livre. Para incentivar a participação, voluntárias do grupo entraram em contato

com possíveis  palestrantes  para  incentivá-las,  oferecendo  coautoria  e  apoio  presencial  na

realização da palestra, além de oferecer inscrição gratuita para a segunda edição do encontro

do /MNT. A mensagem “Campanha FISL: queremos mais mulheres palestrando”, enviada

2013 por Márcia em como do conselho do grupo e que desencadeou uma  thread com 30

mensagens na lista de discussão do grupo, ajuda a ilustrar a campanha:

Nos dias 03 a 06 de julho em Porto Alegre acontecerá mais uma edição do FISL-
Fórum Internacional de Software Livre e este ano o grupo Mulheres na Tecnologia
foi desafiado a levar mais mulheres palestrantes ao evento.
Não podemos perder esta chance: a chamada de trabalhos está aberta até o dia 28/04
então devemos acelerar!
Os temas são diversos,  pensamos em mesa redonda e apresentação de pesquisas
sobre a temática gênero e TI,  além das palestras técnicas onde cada uma poderá
mostrar o que trabalha no dia a dia. Mais orientações sobre o temário aqui.
Parte da programação é formada por atividades propostas pela própria comunidade
que receberão votos dos inscritos no evento deste ano e do ano passado.
Vamos ocupar espaço no evento?
Atenção: Quem submeter palestra para o Fisl, mesmo que não seja escolhida, ganha
um ingresso para o II Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia que será em
março de 2014 (Márcia, 2013). 

Também acompanhei  alguns casos  nos  quais  o  /MNT e  outros  grupos  de mulheres

aproveitaram o espaço cedido por eventos promovidos por terceiros para submeter atividades

cujo objetivo era o de reunir seus membros e realizar seus debates e articulações, além dos

que ocorrem nos stands montados pelo grupo nestes eventos, como já citado.

Em vários  eventos  da  comunidade  software livre,  o  grupo atua  na divulgação e  no

incentivo  à  participação de  mulheres,  atuando assim não  apenas  em favor  do  evento  em

termos  de  público,  mas  também agindo  sobre  a  brecha  de  gênero  que  os  eventos  de  TI

apresentam e, ainda, informando suas integrantes a respeito da agenda da comunidade SL. Em

muitos  casos,  elas  apresentam  palestras  que  abordam sexismo,  estereótipos  negativos  de

gênero, diferenças salariais no mercado de TI e outros desafios enfrentados pelas mulheres.

No FISL14 houve um Encontro Comunitário  do /MNT com minipalestras de várias

ativistas, depois das quais integrantes do grupo e outros homens e mulheres debateram sobre

temas como os preconceitos, estereótipos negativos enfrentados pelas mulheres na TI e sobre

feminismo.  Para  a  realização  de  uma  outra  palestra,  o  grupo  também  desenvolveu  uma

pesquisa de opinião sobre o machismo existente na TI.

243



Além das atividades que as mulheres e os grupos de mulheres organizaram dentro dos

demais eventos, um grande exemplo de empoderamento foi a realização de duas edições do

Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia pelo próprio grupo /MNT, que mesclou temas

em TIC e sobre gênero.

Notadamente, foquei-me em debates travados em eventos presenciais da comunidade

SL,  mas  também se enquadram nesse  item no empoderamento  os  debates  realizados  nos

ambientes digitais mantidos por este grupos de mulheres, como lista de discussão, site, etc.

Tais  espaços  e  o  teor  de  seus  debates  já  foram  apresentados  ao  longo  do  texto  e,

principalmente, no capítulo 6.

Em ambos os casos pelos quais se dá a realização de atividades sobre gênero (iniciativa

das organizações dos eventos ou do grupo), a presença desta temática nos evento de SL vem

crescendo.  Acredito  que  isso  se  dê  devido  ao  bom  trabalho  realizado  pelos  grupos  de

mulheres,  não  apenas  ao  /MNT,  obviamente.  Pois  estes  grupos  junto  com mais  algumas

ativistas  e  pesquisadoras  atuando  isoladamente,  vêm  sendo  responsáveis  por  apresentar

demandas, organizar mulheres e abordar o tema a partir de seu lugar de fala de profissionais,

ativistas e estudantes.

Contudo, antes de chegar a esta conclusão, perguntei-me se o que ocorreria não era uma

“terceirização” do tema. Se os eventos não estariam transferindo a responsabilidade em tratar

sobre gênero e diversidade, colocando nas mãos destas ativistas e profissionais o espaço e a

tarefa de gerar público para as próprias atividades. Analisando os eventos observados, pude

perceber que em alguns eventos a questão não se limitava à presença e ações dos grupo, mas

contou de alguma forma com a sua parceria. 

O CONSEGI 2013 abriu espaço para palestra com a participação do /MNT; mesa que

reuniu as palestrantes mulheres de todo o evento, além da realização entrevista para a TV

Serpro,  reunindo representante da SPM e do grupo /MNT, além de uma pesquisadora da

área182. 

Assim como no evento anterior, no caso do FISL14, a palestra do /MNT estava cheia de

“rostos novos”, inclusive com a presença de uma quantidade considerável de homens; houve

o convite  à  palestrante  internacional  Valerie  Aurora,  como mencionei  acima,  que também

gerou  “conversas  de  corredor”  e  até  mesmo  “tietagem”183;  ocorreu  ainda  oficina  técnica

ministrada por mulher para mulheres, que embora não abrisse para o debate sobre gênero

182 Como comentarei mais adiante, participei desta entrevista para a TV SERPRO.
183 Declaração de admiração pelo trabalho da palestrante, pedido de foto, etc.
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diretamente, pode ser considerado como fruto de esforços da organização e das ativistas; o

tema gênero também gerou pauta para publicações no site e mídias digitais do evento; as

mulheres do grupo GarotasCPBr realizaram o seu Encontro Comunitário; a organização do

fórum criou uma política para garantir o ambiente saudável à participação de todas e todos

(Ver ANEXO 02). Estes esforços da organização do fórum junto ao /MNT, palestrantes e

comunidade trouxe-lhe retornos positivos, que demonstram como a importância destas ações,

segundo conta a coordenadora de comunicação do FISL:

As  meninas  do  /MNT  vieram,  marcaram  presença,  submeteram  palestras  e
marcaram encontro comunitário aqui também e estão aí como grupo de usuários.
Enfim, está longe aí do ideal pela quantidade de mulheres em relação aos homens
mas deu para ver que teve uma movimentação que eu acho que foi positiva. [… ] Eu
vi  comentários  nas  redes,  no  primeiro  momento  mais  positivos,  porque  a  gente
estava mantendo um equilíbrio de convidados no site,  entre homens e mulheres.
Depois a gente não conseguiu mais manter. Mas, de qualquer maneira, deu para ver
que  o  pessoal  observou  que  alguma  coisa  estava  acontecendo.  Alguma  ação
afirmativa,  digamos.  Mas  ainda  está  longe  do  ideal  ainda.  Mas  é  um  começo
(Mariel, entrevista durante o FISL14, 2013). 

Dessa  forma,  presenciei  esforços  advindos  de  diferentes  frentes  e  de  diferentes

abordagens  com  o  objetivo  de  debater  e  fomentar  a  igualdade  de  gênero  em  espaços

presenciais  da comunidade SL.  Considero então a  formação de parcerias entre  o grupo e

outras organizações da comunidade SL no intuito de promover o debate e a igualdade de

gênero como alianças que podem ser vistas como avanços alcançados por estas mulheres e

sua organização.

As mesas e palestras sobre gênero nos eventos de SL, bem como o reconhecimento e

espaço  dado aos  grupos  de  mulheres  são  indicadores  e  meio  de  empoderamento  para  as

mulheres.  Além  dessas  iniciativas  em  relação  ao  conteúdo  sobre  gênero  e  o  apoio  em

divulgação das mesmas, talvez pela primeira vez, viu-se a adoção de uma política que visasse

as  condutas  e  comportamentos  dentro  dos  eventos  da  comunidade  e  assim  evitar

discriminações e constrangimentos. 

Em 2013, o FISL14 passou a ser realizado sob uma política anti-assédio, que não se

limita  às  questões  de  gênero,  mas  também  aborda  raça,  etnia,  necessidades  especiais,

orientação sexual,  aparência  física,  religião e  condição sócio-econômica (FISL14,  2014d).

Segundo Mariel  Zasso (entrevista durante o FISL14, 2013), “uma coisa mais concreta foi

assumir  politicamente  uma  política  anti-assédio  […]  com  a  esperança  que  com  isso  se

tornasse um evento mais convidativo”.  Tal  política teve como incentivadora e  coautora a
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ativista Valerie Aurora do Ada Initiative. Convencida de que a baixa participação de mulheres

em eventos de TI é decorrente do assédio que elas sofrem nestes espaços, Valerie palestrou

sobre este tema no evento e condicionou sua participação a adoção de tal política. Este foi um

dos  temas  que  desencadeou  debates  entre  os  participantes.  Sobre  o  assunto  algumas

participantes expressaram suas opiniões:

Eu também não sabia, foi na palestra da Valerie que eu descobri. Para falar a verdade
eu nunca sofri preconceito […]. Então eu me sinto privilegiada. Mas eu sei que não
é todo mundo, não é em todos os ambientes que isso acontece. Então eu acho que
tem que começar sim, tem que ter. Espero que nas próximas conferências que eu
vá...  Eu  vou,  inclusive,  me  informar  se  isso  existe.  Eu  acho  muito  bacana
(Entrevistada 6 no FISL14, 2013).

Eu acredito que é bem importante ter em qualquer evento. Porque as pessoas vão
para se divertir ou para se orientar ou para se instruir e isso aí [o assédio] acaba
estragando a própria imagem do evento (Entrevistada 7 no FIL14, 2013).

Como em qualquer outro evento, você tem que pensar no bem estar das pessoas.
Tanto na pessoa que vai comparecer, quanto na pessoa que está criando o evento. Ser
participativo com qualquer classe, idade e também tem que ter o respeito e impor a
outras pessoas. […] É sempre bom ter regras. Como qualquer ambiente, você tem
que saber para onde você está indo e o que você está fazendo (Entrevistada 8 no
FISL14, 2013). 

A adoção da política anti-assédio é um importante passo no debate sobre gênero, que

ajuda a respaldar as ações das ativistas. Tal iniciativa no Brasil pode servir como um incentivo

à adoção de políticas similares por outros eventos e ao debate acerca das práticas sexistas. A

iniciativa foi bem recebida pelas participantes e pelo grupo, contudo, neste primeiro ano, não

era de conhecimento de todas.

7.2.4.2 Projetos de capacitação em TI e SL para mulheres e meninas

Como já comentado, alguns projetos de capacitação consideram que a brecha digital de

gênero é um problema que pode ser superado pela educação e promoção das habilidades e

conhecimentos para as mulheres. Não concordo com esta perspectiva, pois ela pode mascarar

o real problema, que é muito maior e enraizado, não se restringindo apenas a uma questão de

habilidades e conhecimento. Porém considero válido o uso destes projetos como forma de

atrair mais mulheres em um ambiente controlado e com sensibilidade de gênero.

No I ENMNT, a existência de mais projetos de capacitação de mulheres foi apontado

como fundamental para modificar a realidade das mulheres na TI e no SL e, também foi uma
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das sugestões dadas aos organizadores do FISL presentes no debate após a apresentação de

Mariel Zasso da palestra “A participação feminina no FISL”. 

Eu acho que iniciativas como as que teve... Na verdade, foi a Fernanda Weiden que
fez isso, esse curso que eu participei, que era um curso técnico de duas ou três tardes
eu acho. Só para mulheres. Eu acho que isso, na minha opinião já dá bom incentivo,
dá  um empurrão.  Ajuda  a  dar  um primeiro  passo  para  alguém que esteja  meio
indeciso, meio envergonhada. Eu acho que a gente pode tentar propor várias coisas
nesse sentido (Mariel no debate durante o I EMNT, 2013)184.

Como resposta a esta demanda das participantes do I ENMNT ao FISL, no FISL14,

organizaram uma oficina de introdução à linguagem Ruby, ministrada por Daniela Feitosa. A

oficina,  que  também  atraiu  homens,  foi  destinada  preferencialmente  às  mulheres.  Outra

iniciativa foi uma oficina de introdução ao sistema operacional GNU/Linux, que teve como

objetivo atrair mais usuárias.

Dentre os projetos de capacitação para mulheres na TI, tem tomado destaque os projetos

que visam meninas em idade escolar como público-alvo, por entenderem que a brecha inicial

só  poderá  realmente  ser  resolvida  promovendo  o  maior  acesso  de  meninas  às  áreas  da

computação e engenharia. Quando o público de um projeto visa apenas capacitar mulheres

com algum contato com a TI, este público já está reduzido pois já estão atuantes os filtros

sociais  e  culturais  que  afastam as  mulheres  das  áreas  exatas.  Neste  sentido,  a  comissão

organizadora do grupo /MNT anunciou em sua lista de discussão, com a mensagem “Projeto

de Inclusão Digital em Goiânia” em. 2013 sobre uma parceria para realização de capacitação

de mulheres de baixa renda.

O nosso grupo em parceria com a Secretaria Municipal de Mulheres e a Faculdade
de Tecnologia SENAC Goiás iniciaram as atividades do projeto de inclusão digital
que visa dar aula de informática básica para capacitação de mulheres de baixa renda.
Hoje haverá uma visita no local para deixar o telecentro pronto para inciarmos as
aulas.
Deixo um convite para quem gosta de suporte técnico (ou tiver afim de aprender)
faça-nos uma visitinha e aproveite para nos ajudar nas instalações, estaremos lá a
partir das 14h. […]  (Márcia, 2013).

Contudo, esta não tem sido a abordagem mais adotada pelo /MNT, que ainda inicia

neste tipo de iniciativa, apesar das expectativas do grupo neste sentido.

184 Sobre o curso mencionado, ver: “4Linux e Debian Women ministrarão curso inicial de administração de
sistemas para meninas no FISL”, disponível em: <http://www.4linux.com.br/noticias/2011/4linux-e-debian-
women-ministrarao-curso-inicial-de-administracao-de-sistemas-para   >. Acesso em: 10 jan. 2015.
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7.2.4.3 Projetos de tutoria para iniciantes em projetos de SL

Projetos  que  propõem  capacitar  e  incentivar  a  iniciação  de  mulheres  através  de

programas de tutorias têm sido uma prática de capacitação e inclusão bastante adotada por

iniciativas pró-equidade de gênero. Os projetos de tutoria vêm aparecendo tanto em forma de

programas que duram alguns meses  quanto na forma de eventos  que propõem desafios  e

exercícios pontuais realizados em um dia (ver capítulo 5). 

O grupo /MNT mesmo não possuindo nenhum projeto neste sentido, é entusiasta do

formato, colaborando com a divulgação de outras iniciativas, não apenas difundindo material

em suas redes na internet, mas também convidando mulheres que possuem um histórico em

projetos de tutorias para ocuparem espaços e seus eventos.

O Outreach Program for Women é um exemplo de programa que reúne interessadas a

iniciar na colaboração a um determinado projeto, tendo o apoio de uma tutora. O programa já

atraiu  muitas  brasileiras,  que  se  destacaram  não  apenas  por  terem  sido  aceitas  para

participarem do programa, como: Nanci Bonfim, Luciana Fujii, Aline Bessa, Fabiana Simões,

Melissa Wen, Gabriela Thumé, Louise Poubel e Brena de Jesus.

Sobre a importância desse programa para o incentivo à participação, captação e tutoria,

empoderando mulheres no SL, a debatedora Luciana Fujii, durante o II ENMNT, contou que

não  é  apenas  uma questão  de  capacitar  e  acompanhar  o  desenvolvimento  de  um projeto

prático.  Também há o fato de ser um programa de SL com sensibilidade e debates sobre

gênero, que reserva um espaço específico para as mulheres, o que parece ser determinante

para  o  bom  desempenho  dos  projetos.  Segundo  o  grupo,  atua  no  empoderamento  das

mulheres, pois além de ser feito para elas, demonstra como as mesmas são capazes de atuar na

cultura da colaboração através de desenvolvimento de código e outras funções.

Esse problema surgiu porque em 2006 foi aberto inscrições para o Google Summer
of Coding e teve inscrição de uma mulher e o GNOME recebe 50 inscrições para o
GSOC. Os número são bem mais altos. E o pessoal queria incentivar as mulheres a
participar. Aí no meu ano, que eu participei, 2010... Bom o fato de abrir o Gnome
Outreach Program, quando coincidiu com o Google Summer, que acontece uma vez
por ano e o Outreach Program for Women, duas. Quando tem os dois programas ao
mesmo  tempo,  aparece  um  monte  de  mulher  para  o  OP e  todo  mundo  que  é
estudante e  que vai  fazer  um projeto de desenvolvimento,  a  gente fala  “faça no
GSOC também”. E elas não fazem, porque não. Porque elas pensam que não é para
elas.  Eu falo “Porque se você não  quer desenvolver,  manda para lá  também,  se
inscreve,  você  vai  ser  avaliada”.  Todas  passam  para  o  GSOC.  Aumentou  a
porcentagem de mulher de 1 para 10. Todas passam. Todas passam o projeto e todas
chegam até o final,  mas,  simplesmente,  porque alguém fez um projeto (Luciana
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Fujii, mesa durante o II ENMNT, 2014).

Como já mencionado, no II ENMNT, o /MNT convidou Camila Achutti, que integra o

grupo e outras iniciativas em gênero e TI. Camila apresentou o programa de tutoria ou desafio

chamado  Technovation  Challenge  Brasil,  que  incentiva  mulheres  jovens  a  participar  do

programa  local  e  internacional,  que  envolvem  capacitação  e  ensino  a  distância,  com  a

finalidade de realização de projetos em programação móvel e empreendedorismo através de

uma plataforma em SL. Anteriormente, a este projeto, no FISL14, esta militante já expressava

interesse nesta área:

O rumo que o blog [Mulheres na Computação] está tomando é um pouco diferente
do /MNT. Porque elas estão reunindo mais as meninas que já estão na computação:
empoderar essas meninas, falar que elas têm apoio, que elas são uma comunidade. E
eu estou indo mais para um lado de tentar formar meninas, de mostrar que é uma
área legal, trabalhando mais com ensino médio (Camila Achutti, entrevista durante o
FISL14, 2013).

Outras iniciativas que aplicam a tutoria para empoderar as mulheres em SL são eventos

como o Rails Girls e o PyLadies Brasil e ambos encontraram no /MNT apoio e parcerias.

Nesse modelo de evento, as participantes formam grupos e com a ajuda de um/a mentor/a

mais experiente, as participantes aprendem na prática a desenvolver um projeto na respectiva

linguagem de programação.

O projetos  de  tutoria  se  demonstram eficazes  na  introdução de  novas  linguagens  e

tecnologias para mulheres e meninas, bem como para convocar mulheres para a comunidade

de contribuidores de softwares livres. A estratégia tem sido reproduzida em muitas cidades e

atrai  muitas adeptas,  representando um dos processos de empoderamento em ascensão na

comunidade SL. Contudo, eles  não estão apenas interessados na capacitação,  visam atrair

mais mulheres para o seu quadro de colaboradoras, diversificando-o e promovendo a mudança

da  vida  destas  mulheres  e  da  comunidade.  Mas  são  projetos  que  necessitam  de  muito

planejamento, parcerias e recursos.

7.2.5 Outros aspetos sociais e políticos para o empoderamento das mulheres no SL

Apesar  da  diversidade  de  abordagens  adotadas  pelos  projetos  com sensibilidade  de

gênero  apresentados  anteriormente  e  que  estão  relacionados  com  o  processo  de

empoderamento  das  mulheres  na  comunidade  SL,  não  observei  a  presença  de  algumas
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perspectivas  e  categorias  de  empoderamento  indicadas  pela  literatura  (HUYER,  2006;

VENUGOPAL, 2005).

A relação entre maternidade e atuação profissional e/ou ativista na comunidade SL é um

assunto pouco abordado diretamente. Durante o CONSEGI2013, uma das componentes da

mesa “Encontro Mulheres na Tecnologia” destacou a sua maternidade e o impacto desta em

sua  carreira  na  TI.  No  II  ENMT,  a  palestrante  Fabiany  Lima  se  apresentou  em  seu

minicurrículo como “orgulhosa mãe de gêmeas” e sua palestra teve como título “Mulher, mãe,

empreendedora e Feliz!”. Apesar desses exemplos, falta iniciativas e mais programas sobre

TIC e cuidados com a saúde da mulher, maternidade, violência de gênero e cuidados com as

crianças, por exemplo, para incentivar a sua participação em eventos.

Também  há  falta  de  maior  representatividade  legal  e  política,  que  acompanhe  e

proponha políticas públicas para as mulheres. Contudo, isso não significa de que não há, na

atualidade,  qualquer  tipo  de  articulação  nesse  sentido  mais  político.  No  CONSEGI2013,

talvez pode ter um cunho político mais evidente, houve a participação de Gláucia Fraccaro

pela SPM dentre as convidadas para o debate promovido pela TV SERPRO. Já no I ENMNT,

a palestra de abertura foi proferida pela secretária da SPM.

Os grupos de mulheres, como o /MNT, e as demais iniciativas relacionadas a gênero na

comunidade SL têm alcançado bons resultados em termos de alcance e divulgação de seus

debates e projetos. Além da participação em eventos presenciais que já mencionei, o grupo

/MNT já foi pautado em diversas mídias digitais e impressas. 

***

Foco desta pesquisa, a temática do software livre foi a mais delicada de se apreender e

interpretar. Entender como o SL e a cultura livre aparecem no contexto das mulheres que se

associam para debater e fomentar gênero na TI é, a priori, algo fácil de se notar, visto que na

área,  muitos  conhecem seus  princípios,  o  usam enquanto soluções  técnicas  em diferentes

níveis  de  expertise ou  mesmo  o  defendem  ideologicamente.  Há  vários  indícios,  como

apresentado, que demonstram como o SL está presente enquanto artefato tecnológico e/ou

ideologia,  além do  convívio  comunitário  gerado  ao  redor  desta  temática  e  suas  práticas

sociotecnológicas. Contudo, a relação entre o software livre e o movimento de mulheres está

inserida na cultura que estas mulheres compartilham em termos de TI em geral. Então, foi

necessário  identificar  as  especificidades,  o  que  é  próprio  ao  SL,  sendo  este  uma  das
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expressões da TI. Por isso, me empenhei em manter os debates focados em SL e observei o

grupo estudado nos eventos da comunidade SL.

Relembrando as considerações de Bustos (2010b) a atuação de mulheres na comunidade

SL por si só não se faz contra-hegemônica e democrática, por mais que tal ação ajude a lançar

luz sobre a importância de questões sociais que cercam os participantes da comunidade. Neste

sentido, considero que o /MNT está avançando na crítica às lógicas androcêntricas e sexistas

da  comunidade  SL.  O  grupo  atua  conscientizando  as  mulheres  e  toda  a  comunidade,

tensionando-a a  repensar suas relações  de gênero e  assumir  atitudes e práticas inclusivas.

Além desta crítica ao ambiente nos quais as mulheres convivem, elas buscam formas de fazer

com que mulheres já atuantes ou não na comunidade,  passem a ter  melhor visibilidade e

compartilhem seus conhecimentos e experiências. Considero que esta agência, mesmo que

moderadamente contestadora, e que busca por transformação é o que mais aproxima o grupo

do feminismo hacker (BUSTOS, 2010; HACHÉ et al., 2011).

Da  associação  de  iniciativas  do  grupo  /MNT  e  de  outras  expressões  sociais  da

comunidade, como os eventos, a imagem e os papéis das mulheres vêm sendo debatidos e

promovidos  no  intuito  de  incentivar  o  empoderamento  das  mesmas.  Sendo  assim,  é

importante que as outras organizações e agrupamentos provam espaços para a participação de

mulheres, estando abertos para repensar suas relações de gênero, tanto em seus processos

internos de produção tecnológica quanto nos espaços de socialização e consumo. Esta frente

também parece estar se desenvolvendo, visto o espaço em grade de programação e em mídia

de grandes eventos da comunidade SL, como analisamos no caso do FISL.

Umas  das  formas  pela  qual  considero  que  o  /MNT vem ajudando  no  processo  de

empoderamento das mulheres na comunidade SL, é através da promoção da presença delas

em espaços de visibilidade  online e em eventos de SL. Contudo, esta não é uma presença

passiva, pois está imersa num ativismo que mescla as questões do SL, com o movimento de

mulheres, inclusive sob um aspecto feminista. É uma presença que se faz anunciar, indo de

encontro aos padrões masculinos e masculinizantes destes ambientes, provendo a articulação

do público feminino, solicitando mais destaque nas grades, palestrando, marcando presença

dentre  os  grupos  de  usuários/as,  alertando  sobre  situações  sexistas  e  outras  questões  de

gênero.  Ou  seja,  apropriando-se  dos  seus  espaços,  ao  mesmo  tempo  que  convida  outras

mulheres a fazerem o mesmo. 

Como prevê Haché  et al. (2011), o feminismo e o movimento SL se aproximam em
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ativismo, liberdade e empoderamento e, neste contexto, os grupos de mulheres agem para a

reunião, as trocas e a autoafirmação delas. Associada a esta presença feminina e feminista nos

espaços de visibilidade da comunidade SL, está a demonstração da capacidade de obtenção de

êxito pessoal e de colaboração das mulheres com o SL. Isto se dá através da apresentação de

modelos de mulheres, sobretudo as que ocupam posição de poder ou desempenham papéis

centrais em grupos, empresas, iniciativas ou projetos de software, dentre outros. Desta forma,

estes modelos estão presentes como participantes de mesa de abertura de eventos, onde se

espera  ver  personalidades,  autoridades  e  lideranças,  além  das  palestrantes  de  temáticas

técnicas e/ou de gênero. Em ambos os casos, são evidenciados em suas biografias as suas

funções e a sua formação educacional, como forma de legitimá-las e motivar o público.

De forma mais específica, há também os modelos fornecidos pelas desenvolvedoras de

software e demais contribuidoras do processo de produção e divulgação do SL. Neste caso,

o /MNT busca ressaltar outras formas pelas quais as mulheres estão contribuindo para esta

comunidade em aspectos mais voltados para o trabalho técnico e voluntário. Independente

destas  funções  sejam  avaliadas  de  forma  hierarquizada,  esta  atitude  tecnofeminista  é

importante  no  sentido  de  atuar  nas  questões  sociopolíticas  que  influenciam  a  produção

tecnológica (WAJCMAN, 2006, 2009). 

Acredito  que  o  /MNT  desempenha  o  importante  papel  de  revelar  e  combater

estereótipos  negativos  de  gênero,  o  que  pode facilitar  a  permanência  e  entrada  de  novas

participantes,  tanto  no grupo como na  comunidade em questão.  De certo modo,  isto  não

apenas incide nos indicadores socioculturais de empoderamento das mulheres, mas também

nos psicológicos, como nos indica Huyer (2006): autoestima; autorrealização; potencial para

mobilização e senso de inclusão e titularidade por si mesma e pelos outros.

O grupo /MNT também atua ou apoia programas e  iniciativas que visam promover

igualdade de gênero na comunidade SL ou com seu uso e produção. Ou seja, de uma forma

mais prática, através do debate, da inserção, da capacitação, da tutoria e da criação de redes de

colaboração. Podemos notar, a partir destas ações, um certo nível de apropriação tecnológica

(GURUMURTHY,  2008;  LOYOLA  &  MORALES,  2013;  NATANSOHN,  2004b).  Nos

termos  de  Lin  (2005),  com  essas  ações  o  grupo  visa  o  empoderamento  das  mulheres

utilizando-se da adaptabilidade dos SLs de acordo com os interesses e as subjetividades das

mulheres, criando um ambiente adequado ao convívio, estudo e colaboração, buscando assim

a equidade de gênero.
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Mesmo não sendo todas as ações citadas neste capítulo relativas a projetos de autoria do

grupo, o mesmo incentiva e participa deles na medida do possível. É o caso da realização de

curadoria  destas  iniciativas  em  seus  encontros  nacionais,  buscando  atrair  mais  mídia  e

público, além da promoção de redes de colaboração em prol das mulheres nas TICs. Desta

forma, posso identificar nestas abordagens fatores econômicos, socioculturais, psicológicos e

educacionais (HUYER, 2006).

De um lado, é notável o interesse e o início das articulações do grupo para a ampliação

de  suas  atividades  nos  mais  diversos  aspectos  necessários  para  o  empoderamento  das

mulheres  (HUYER,  2006),  nas  diferentes  áreas  de  atuação  da  cadeia  produtiva  do  SL

(BUSANICHE,  2006;  BUSTOS,  2010a;  LIN,  2005;  WAJCMAN, 2006,  2009).  Por  outro

lado,  também  é  discutível  que  nem  todos  desses  aspectos  estão  sendo  suficientemente

contemplados. Considero que o ativismo destas mulheres na comunidade SL, ainda não está

no  sentido  de  pressionar  e  acompanhar  mais  de  perto  as  políticas  públicas,  não  apenas

relativas a gênero, mas também a promoção da ponte destas com as políticas públicas das

TICs. Para tanto, é necessário, como indicado por Márquez (2011), que haja similaridades e

trocas entre os movimentos do SL e das mulheres.

Neste quesito, é interessante lembrar que, segundo Huyer (2006), são indicadores de

empoderamento  das  mulheres:  capacidade  e  habilidade  para  exercer  seus  direitos  legais;

mobilização  comunitária;  reforço  dos  direitos  das  mulheres;  canais  de  denuncia  contra  a

violência.  A  autora  também  cita  alguns  indicadores  do  âmbito  político:  conhecimento

participação sobre/no sistema político; direito ao voto; representação nos governos nacional e

local; representação em grupos de interesse e de pressão política.

Contudo, é importante frisar que, não entrando no mérito dos resultados alcançados pelo

grupo em relação ao público externo, considero que o /MNT apresenta vários indícios de auto

inclusão  e  de  empoderamento  das  mulheres  ((BUSANICHE,  2006;  CORNWALL,  2013;

HUYER, 2006; NARASAIAH, 2004; VENUGOPAL, 2005; VERGÉS, 2012). Nas palavras

de  Venugopal  (2005),  estas  mulheres  apresentam  capacidade  de  construção  de  uma

autoconsciência  e  de  organização  em grupo;  de  construir  e  fomentar  o  desenvolvimento,

através  de  planejamento,  gerenciamento,  tomada  de  decisão,  organização,  realização  de

atividades e criação de redes de aliadas/os; de participação e de acesso e controle a mídias

sociais, informação, parcerias e promoção de projetos, dentre outras atividades decorrentes de

sua agência.
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Também é válido lembrar que as ações do /MNT não são ações que visem apenas o

público feminino. Os conteúdos e debates estão sendo disponibilizados para todos e todas, nos

mais diversos meios de divulgação do grupo e da comunidade SL como um todo, mostrando

como é importante a mudança no âmbito de toda a sociedade.

Desta maneira, aliando teoria feminista com princípios da cultura livre e com noções de

empoderamento  das  mulheres  nas  TICs,  finalizo  as  análises  a  respeito  de  gênero  na

comunidade  software livre,  tendo  como  objeto  de  estudo  o  grupo  /MNT –  Mulheres  na

Tecnologia.
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CONCLUSÕES

A partir  dos  anos  80185,  o  estudo  e  a  dedicação  de  algumas  pessoas  à  inovação

tecnológica no campo, principalmente, da computação, deu origem ao termo hackers. Desde

então, algumas práticas sociotécnicas e condutas ativistas destes aficionados por tecnologia,

por  novas  descobertas  e  por  compartilhamento do conhecimento passaram a ser  referidas

como  características  de  uma  ética  dos  hackers.  Tal  ética  não  estava  apenas  baseada  em

conhecer  profundamente  a  tecnologia  e  poder  transformá-la  com  criatividade.  Existia  a

consciência da relação intrínseca entre sociedade e tecnologia, além da defesa de princípios da

liberdade, da descentralização do poder e da autoridade, da meritocracia, da igualdade e da

criatividade.  Desta  forma,  os  hackers ficaram  conhecidos  por  apresentar-se  de  forma

entusiasmada e ativista em prol da liberdade de acesso, de compartilhamento de tudo o que

possa trazer mais  entendimento do mundo e melhor  qualidade de vida para si  e  todas as

pessoas (HIMANEN, 2001; LEVY, 1994; RAYMOND, 2001; SILVEIRA, 2010).

Mesmo que alguns  hackers tenham se afastado destes valores e condutas talvez por

conta da expansão das TIC em forma de mercado capitalista e não na sua forma original de

contracultura (1980 - 1990), a ética  hacker continuou a ser defendida e ajudou a nortear o

movimento  software livre  e  as  liberdades  dada  aos/ás  usuários/as  (estudar,  distribuir,

modificar e redistribuir as modificações). Além de garantir estas liberdades às pessoas, o SL

se  destaca  por  ser  produzido  de  forma  descentralizada,  criando  assim  comunidades  que

reúnem  desenvolvedoras/es,  outras/os  colaboradoras/es  e  entusiastas  (BENKLER,  2006;

GALLOWAY, 2010; GNU, 2013; ROCHA, 2007; SILVEIRA, 2004, 2010). 

Este modelo de produção colaborativa e adaptável à realidades locais torna os softwares

livres  uma  promessa  em  termos  de  desenvolvimento  local,  inclusão  social  e  digital  e

inovação, inclusive para países em desenvolvimento como o Brasil. Contudo, a comunidade

brasileira de SL apresenta várias controvérsias como: baixos índices de desenvolvedores/as de

software dentre os contribuidores do SL; necessidade de mais e melhores politicas públicas

para a adoção e migração de SL como solução tecnológica prioritária; necessidade de mais

alternativas  para  o  financiamento  de  projetos  em  SL,  bem  como  remuneração  das/os

envolvidas/os; as disputas entre a popularização dos SLs, a competitividade dos  softwares

proprietários e a adição de componentes não livres aos sistemas operacionais GNU/Linux.

Além destas  controvérsias,  a  comunidade SL (nacional  e internacional)  também não
185 Nos grandes centros de pesquisa e universidades dos EUA.
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conseguiu  superar  a  divisão  de  gênero  típica  no  consumo  e  na  produção  das  TICs

(CLEMENTE, 2003; BUSANICHE, 2006; GARCIA, 2004, 2010; HACHÉ et al., 2011; LIN,

2012; MÁRQUEZ, 2011; NAFUS, 2011; NAFUS  et al., 2006; RUIZ, 2010; SELAIMEN,

2006; WEIDEN, 2005). Diante da ausência de mulheres nos espaços de produção, consumo e

de debate destas comunidades, muitas iniciativas surgem no sentido de atenuar tal escassez e

promover a diversidade de gênero no SL. 

Sendo assim, tive como hipótese que, embora a comunidade software livre seja baseada

na ética hacker, ela também reproduz segregações e divisórias de gênero, gerando processos

de exclusão social, que afetam, principalmente, as mulheres participantes. Com o intuito de

contestar esta realidade, surgem diferentes grupos, projetos e condutas sobre gênero e SL. As

ações desses grupos, em seus diferentes aspectos associados, principalmente, ao uso das TICs,

deflagram a pluralidade do movimento das mulheres no sentido do empoderamento delas na

comunidade  software livre, bem como a transformação destes programas computacionais e

desta comunidade em uma versão mais inclusiva em termos de gênero.

Neste contexto, tive como objetivo, nesta tese,  entender o lugar social e de ativista de

um grupo de mulheres, o /MNT – Mulheres na Tecnologia,  da comunidade SL do Brasil,

buscando compreender como se dá esta atuação tendo em vista a percepção destas mulheres.

Sendo assim,  a  partir  de  uma perspectiva  de  gênero  e  de  questões  feministas,  analisei  a

comunidade brasileira de  software livre, entendendo-a como um exemplo da cultura  hacker

no Brasil.

Para tanto, a teoria feminista foi essencial para a definição das categorias de análise e

para a crítica aos processos androcêntricos de projeto, produção e consumo das tecnologias

digitais  considerados  neste  trabalho.  Diante  disto,  entendo  que  o  grupo  mulheres  é  uma

categoria empírica de gênero que se apresenta plural e construído cultural e historicamente

(HARAWAY,  2009;  HARDING,  1993;  NICHOLSON,  2000;  PISCITELLI,  2002;

SARDENBERG, 2007;  SCOTT, 1990, 2001). Diante disso, interpreto a tecnociência como

não neutra, pois é sociedade e técnica se conformam mutuamente, inclusive, em relação ao

gênero. As teorias feministas sobre a tecnologia indicam a necessidade de análises realizadas

a partir do ponto de vista das mulheres e de forma não determinista, pois as tecnologias não

são essencialmente libertadoras e igualitárias. Sendo assim, cabem as críticas e as tentativas

de modificar padrões teóricos e práticos da tecnociência, em seus processos de planejamento,

produção e consumo, de forma a torná-los não excludentes e empoderadores das mulheres
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(CASTAÑO, 2008;  GARCÍA, 1999; HARAWAY, 2004; 2009;  SEDEÑO, 1999;  TABACK,

2007; WAJCMAN, 1991, 2006, 2009).

Diante destas considerações, assumo que o empoderamento das mulheres com/nas TICs

com  perspectiva  tecnofeminista  (ou  feminista  hacker)  são  processos  contextualizados,

situados, coletivos, horizontais, autogestionados, reflexivos e que buscam analisar as relações

de gênero implicadas nestas tecnologias. Este empoderamento pressupõe ações coletivas e

afirmativas  nas  quais  as  mulheres  são  agentes  centrais,  o  que  inclui:  conscientização;

mecanismos de autoinclusão;  apropriação tecnológica; e a abordagem de vários aspectos de

suas vidas (CORNWALL, 2013; EYBEN, 2013; GURUMURTHY, 2008; HARAWAY, 2004;

HUYER, 2006; LOYOLA, MORALES, 2013; NARASAIAH, 2004; NATANSOHN, 2014b;

VENUGOPAL, 2005; VERGÉS, 2012; WAJCMAN, 1991, 2006, 2009). 

Ao  explorar  o  universo  da  pesquisa,  realizei  um  mapeamento  de  grupos  e  outras

iniciativas em gênero e software livre que envolvem mulheres brasileiras, como realizadoras

e/ou  beneficiadas.  São  33  grupos,  coletivos,  agrupamentos,  eventos,  publicações,  sites,

projetos  e  políticas  que  visam,  de  diferentes  formas,  abordar  a  brecha  digital  de  gênero

(CASTAÑO, 2008)  na comunidade SL brasileira. Alguns destes grupos já estão inativos e

outros projetos já foram finalizados. A maioria foram iniciativas originalmente brasileiras, ou

são versões brasileiras de projetos internacionais. 

De acordo com o tipo de abordagem dada às questões de gênero, concluo que a maioria

das iniciativas trabalham em prol de promover a sua sociabilidade entre as mulheres e a sua

presença nos espaços da comunidade, bem como a visibilidade do seu trabalho e status, além

de realizar debates para o público externo sobre questões e tensões de gênero que envolvem as

mulheres nas TICs. Por fim, outros projetos têm como objetivo promover a capacitação e o

ingresso de mulheres nas cadeias produtivas de SL através de tutorias e projetos práticos.

Dentre os grupos elencados, destaquei como relevante o objeto de estudo escolhido para

a  observação  e  acompanhamento  através  do  método  etnográfico,  que  mesclou  ambientes

online (principalmente, a lista de discussão por e-mail do grupo) e eventos presenciais da

comunidade SL, entrevistas e formulário online. Considero o /MNT – Mulheres na Tecnologia

um grupo ativo e duradouro, que possibilitou-me acesso a muitas participantes e a diferentes

abordagens  sobre  a  relação  das  mulheres  com as  TICs,  tendo o  SL como uma das  suas

temáticas e comunidades.

Inicialmente, verifiquei a motivação de mulheres para a associação em grupos como

257



o /MNT. Também observei o grupo e suas integrantes visando suas interações sociais internas

e externas,  os principais  temas abordados na sua lista  de discussão,  além das  percepções

destas mulheres sobre o movimento de mulheres nas TICs e os feminismos em geral.

Entendo  que  são  pelo  menos  três  as  principais  motivações  para  a  participação  de

mulheres  em grupos  como o  /MNT: poder conviver  online com outras  mulheres  com as

mesmas experiências em TI; participar de ambientes mais agradáveis e com mais mulheres,

facilitando a  interação e  o compartilhamento  de conhecimentos  e  experiências,  como em

eventos  de  tecnologia;  e,  ainda,  associar-se  com  quem  também  preza  pelo  fomento  da

inclusão de mais mulheres na área. Sendo assim, há a vontade, por parte das mulheres, de

experiências menos discriminantes no ambiente de TI, busca pela modificação de práticas

masculinas e por equidade de gênero.

Com o  intuito  de  entender  melhor  o  /MNT em relação  às  suas  interações  sociais,

observei a importância dada à recepção das novatas; à divulgação e menções ao grupo em

diversos espaços; à organização entre líderes e demais integrantes; à manutenção da união do

grupo e realização de encontros presenciais neste sentido e à criação de redes de cooperação

com  outros  grupos  e  iniciativas.  Então,  percebi  que  o  /MNT se  foca  nos  objetivos  que

estabeleceu para si em termos de sociabilidade, promoção de inclusão e de igualdade para as

mulheres nas TICs. Para tanto, a agência e receptividade das líderes do grupo e de outras

participantes expressam os esforços despendidos com estas finalidades.

Ainda no que tange as interações sociais do /MNT, empenhei-me na observância dos

conflitos de gênero. Constatei que as integrantes comentam tanto os conflitos ocorridos dentro

do grupo (Ex: divergências de opinião e de conduta) quanto os que se referem ao sexismo e

aos estereótipos negativos de gênero que dificultam a entrada e permanência delas nas TICs

(Ex:  baixos  salários  em comparação com os  homens).  Sobre o primeiro  caso,  destaco  os

esforços das lideranças em frisar a importância da presença de homens e em tentar contornar

conflitos  que  envolvam,  principalmente  desacordos  entre  homens  e  mulheres  para  evitar

flame wars que afastem as participantes do grupo, mantendo o tom de amizade.  Também

identifiquei o que pareceram ser tentativas de evitar a avaliação negativa de ser taxado como

um grupo sexista e discriminatório, no que se refere à presença de homens no grupo. Esta

posição conciliadora e política, às vezes, precisa ser abandonada para abrir espaço para ações

afirmativas, como a de atribuir a função de mentora e de palestrantes do grupo apenas às

mulheres,  por  exemplo.  Sendo  assim,  o  grupo,  por  vezes,  encontra  resistência  ao  seu

258



posicionamento  pró  equidade  de  gênero,  sendo  considerado  sexista,  inclusive  por  quem

convive no grupo.

Avalio  que  o  /MNT e,  principalmente,  suas  lideranças  esforçam-se  no  sentido  de

assegurar  os  objetivos,  a  ordem  e  as  estruturas  organizacionais  do  grupo.  Para  tanto  é

necessário  o  estímulo  à  participação,  fazer  o  gerenciando  dos  conflitos  internos  e  a

observância da “netiqueta”. Com isso, entendo que o grupo preza pela continuidade de suas

atividades e manutenção do seu ambiente em um estado saudável e amistoso. Assumo que

este  investimento  em manutenção  e  moderação  das  interações  e  trocas  sociais  realizadas

pelo /MNT, internamente ao grupo, além de assegurar sua existência também pode ser lida

como  uma  ação  de  empoderamento  de  mulheres  nas  TICs.  Pois  estes  direcionamentos

demonstram sensibilidade do grupo em criar um ambiente de convívio amistoso e livre de

violência de gênero (HUYER, 2006), o que, por outro lado, pode comprometer a fluidez dos

debates.

Outro ponto de meu interesse foram os temas mais debatidos pelo /MNT relativos às

mulheres e às tecnologias. Os temas giram em torno do perfil da mulher profissional e da

pesquisadora,  assim como previsto  pelos  objetivos  do  grupo.  Matérias  e  pesquisas  sobre

gênero  e  TI  representam grande parte  do conteúdo compartilhado e debatido,  aparecendo

também sob a forma de informes de vagas e outras oportunidades, além de dúvidas e dicas

técnicas. No que se refere à condição de mulheres, a violência urbana e o sexismo em geral

ocupam um considerável espaço nos seus debates.

Considero que os espaços que o /MNT fornece para seus membros no intuito de gerar

debates e a trocas de opiniões, experiências e informações sobre a presença de mulheres na

área de TI também se caracteriza como ação para o empoderamento das mulheres através das

TICs.  Neste  sentido,  Huyer  (2006)  aponta  para  a  ação  socioeconômica  relativa  ao

desenvolvimento  de  conteúdos  que  valorizem  e  incentivem  os  conhecimentos  locais  e

cotidianos  das  mulheres,  bem  como  sua  atuação  e  responsabilidades  nos  mais  diversos

âmbitos.

Avançando na investigação da atuação das mulheres nas TICs através da participação no

/MNT, foquei nas percepções que as integrantes apresentam em relação à sua condição de

mulheres na área de TI, bem como de seu ativismo e, ainda, seu posicionamento feminista

nesta  área.  Apesar  dos  objetivos  e  valores  do  grupo  estarem  bem  delimitados,  percebo

diferentes posicionamentos de suas integrantes sobre as formas de se abordar a brecha digital
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de gênero nos processo de consumo e produção das tecnologias digitais. Algumas consideram

que a superação desta divisão deve se dar através de ações individuais de cada mulher no

sentido  de  capacitar-se  e  desenvolver-se  junto  às  TICs.  Mas  a  maioria  apresenta  uma

consciência  de coletividade e  algumas delas se assumem como feministas.  Nesta segunda

abordagem, noto que há o entendimento sobre a importância de revelar e debater a situação

das mulheres na área das TICs, exigindo um local de fala para expressar suas experiências e

percepções  pessoais.  Desta  forma,  elas  reconhecem  e  buscam  atuar  sobre  as  relações

desiguais  entre  homens  e  mulheres,  levando  em  consideração  a  dimensão  relacional  do

gênero.

Uma terceira abordagem para a falta de mulheres nas TIC é a de priorizar a capacitação

e atualização das habilidades das mulheres nas tecnologias digitais. Esta é uma tendência

liberal que busca resolver o “problema das mulheres” através da educação. Contudo, percebo

que  a  principal  tendência  do  /MNT  é  considerar  que  a  falta  de  mulheres  nas  TICs

consequência de vários fatores culturais e sociais que inibem a presença delas nesta área, por

isso,  são  necessárias  mudanças  em termos  de  sociedade.  Sendo assim,  as  ações  junto  às

mulheres, que buscam superar suas fraquezas e evidenciar suas fortalezas, é apenas uma das

formas pelas quais se dará tal superação. 

Através  de  um  entendimento  que  se  aproxima  da  noção  de  que  a  masculinidade

implicada nas TICs pode ser lida como uma construção social, o grupo busca incentivar a

mudança  das  relações  profissionais  e  comunitárias  das  tecnologias.  O  grupo  almeja  esta

modificação  de  padrões  da  tecnociência,  valorizando  e  impulsionando,  principalmente,  a

participação de mulheres em cargos e posições de destaque e de tomada de decisão. Mas elas

também  buscam  aumentar  a  presença  de  mulheres,  evitar  a  reprodução  de  estereótipos

negativos que depreciam a participação de mulheres, desconstruir a atribuição do pensamento

lógico da computação como característica masculina e a dissociar o ambiente das TICs ao

modo de vida dos homens. Elas também tratam da divisão sexual do trabalho na TI e refutam

a consideração de que projetos pró equidade de gênero são sexistas, dentre outros.

Portanto, este incentivo ao aumento da representação de mulheres na educação formal,

no mercado de trabalho e em outros espaços de congregação ligados às TICs atua para o

empoderar socioeconomicamente as mulheres do grupo e do seu público (HUYER, 2006;

WAJCMAN, 2006, 2009). Por outro lado, é de se considerar que esta é uma atitude do grupo

em termos gerais, principalmente, refletido pelas iniciativas e direcionamentos de um núcleo
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formado por suas líderes e integrantes mais ativistas. É importante notar que o grupo também

encerra  diversidade  de  subjetividades,  opiniões  e  maneiras  de  ser  e  pode  omitir  algumas

tendências e posições, pondo outras em evidência.

Acrescento que tanto a apresentação de percepções e de conteúdos de/para mulheres em

relação às TICs, bem como a representação delas em diferentes espaços, não afetam apenas às

mulheres. Uma vez que o /MNT exerce estas metas perante suas comunidades, ele também

alerta sobre a importância da mudança de atitudes e quebra de estereótipos negativos, por

exemplo, que “tecnologia é coisa de homem”. Ou seja, posso considerar que atua de forma

feminista ao buscar alterar a situação das mulheres nas TIC a partir da mudança social, além

de atuar junto às mulheres e à sua articulação em grupo.

Após analisar o /MNT a respeito das suas interações sociais, temas e atividades como

um todo, dediquei-me a verificar as ações do grupo para o empoderamento de mulheres na

comunidade SL.  Para isto,  precisei  avaliar  as  relações  entre  a  sua agência  em termos de

movimento de mulheres e os princípios da comunidade SL. Sendo assim, investiguei como e

porque o grupo apropria-se do SL em seus próprios espaços de discussão e atua nos eventos

desta comunidade.

Dentre trocas de e-mails, entrevistas e observação em eventos, obtive vários indícios da

presença do SL dentre os interesses do /MNT, enquanto artefato tecnológico e/ou ideologia.

Isto corrobora os estudos que apontam que o uso feminista do SL é, sobretudo, estratégico e

sociopolítico (BUSTOS, 2010a; HACHÉ et al., 2011; MÁRQUEZ, 2011). Também é intenso

o  convívio  comunitário  destas  mulheres  ao  redor  desta  temática  e  suas  práticas

sociotecnológicas, principalmente, através da participação em eventos presenciais com foco

em SL.

Contudo, constatei que são poucas as mulheres, diante do total que formam o /MNT,

que participam de grupos e projetos de software livre. De forma que, o grupo de mulheres é o

meio pelo qual muitas delas estão tendo a oportunidade e a motivação para ter  contato e

participar  da  comunidade  SL,  debatendo  e  aprendendo  sobre  o  tema.  Palestras  e  outros

eventos sobre SL em suas instituições de ensino e atuação profissional também agem neste

sentido.

Já a associação entre o movimento de mulheres e a comunidade SL se dá, segundo as

considerações destas mulheres, porque esta comunidade defende os princípios de liberdade,

descentralização e  igualdade,  dentre  outros.  Sendo assim,  estas mulheres sentem que este
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ambiente propicia o debate de gênero e, ainda, de outros grupos excluídos e manifestações

sociais e está mais preocupado em combater conflitos de gênero,  além de fornecer recursos

sociotécnicos para a implementação de projetos em prol do empoderamento das mulheres. A

partir  do expressado pelas participantes em várias falas e entrevistas,  elas estão convictas

destas  possibilidades  apesar  da  brecha  de  gênero  apresentada  no  mundo  dos  SLs,  que

inclusive possui barreiras de gênero características (BUSTOS, 2010; HACHÉ  et al., 2011;

MÁRQUES, 2011;  NAFUS, 2011;  NAFUS  et  al., 2006;  VERGÉS, 2012),  como também

pude verificar. 

Uma vez que o SL e a ética hacker promovem a liberdade e a igualdade (GNU, 2013;

HIMANEN, 2001; LEVY, 1994; RAYMOND, 2001; SILVEIRA, 2004),  presenciei  alguns

depoimentos que ainda acreditam que a desigualdade de gênero é uma opção das mulheres ou

decorre da falta de predisposição natural para a atuação em áreas técnicas ligadas à produção

dos softwares. Mas considero que o grupo se esforça em apresentar que esta é uma questão

social e historicamente construída, que os princípios hackers ainda não conseguiram resolver.

Por isso, elas sempre repetem o argumento de que, na história da informática, várias mulheres

tiveram papéis importantes, mas foram invisibilizadas e, depois de alguns anos, elas foram

desencorajadas  a  continuar.  Em razão  disso,  o  grupo promove  a  divulgação  de  mulheres

contemporâneas com destaque nas TICs, assim como se orgulham dos talentos internos ao

próprio grupo.

A meritocracia como forma de avaliação e reconhecimento do trabalho dos/as militantes

e contribuidores/as do SL é outro fator relacionado às desigualdades de gênero na comunidade

(HACHÉ  et  al., 2011).  De  modo  geral,  há  a  crença  de  que  não  existem  influências  e

discriminações  sociais,  culturais  e  políticas  sobre  este  tipo  de  regime  de  atribuição  de

prestígio às pessoas. Como já sabemos, tais influências podem implicar em relações desiguais

de  poder  de  gênero  nas  tecnologias  e  nas  práticas  sociotécnicas.  Neste  sentido,  algumas

participantes relataram que se sentem cobradas e avaliadas, não apenas enquanto profissionais

e estudantes, mas por serem mulheres. Elas precisam superar a autoexigência e se sentirem

aptas a participar, colaborar e interferir nas comunidades e nos grupos de SL.

Por  fim,  a  cultura  da  colaboração,  que  pressupõe  ao  dar  e  receber  contribuições  à

comunidade  SL,  mesmo  que  de  forma  desobrigada  e  desinteressada,  requer  participação

produtiva  das  mulheres.  Mas,  as  diferentes  formas  de  contribuição  ao  SL também  são

valoradas hierarquicamente (BUSTOS, 2010; HACHÉ et al., 2011; PAZ, 2012b). A área de
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desenvolvimento  é  a  menos  contemplada  (por  homens  e  mulheres)  (MACHADO,  2009;

SILVA, 2010) e absorvem ainda menos mulheres (HACHÉ et al., 2011; LIN, 2012; NAFUS

et al.,  2006;  RUIZ, 2010;  SELAIMEN, 2013). Sendo assim, este tipo de contribuição por

parte delas é alvo de constantes críticas internas e externas. 

Além disso, também destaco que a cultura da colaboração requer convívio e trabalho

comunitário, processos comunicacionais em público, no caso, com uma maioria de homens, o

que também se apresenta uma barreira para muitas mulheres, que evitam possíveis flame wars

e assédios.

Por outro lado, independente destas expectativas da comunidade,  creio que o /MNT

entende que é necessário promover a participação de mulheres também na cadeia produtiva

dos SLs (HACHÉ et al., 2011; LIN, 2012; RUIZ, 2010; SELAIMEN, 2013), interessando-se,

principalmente, em posições de tomada de decisão, empreendedorismo e de multiplicadoras

do conhecimento (palestrantes e ministrantes de oficinas técnicas).

Como visto até o momento,  analisei o SL desde sua dimensão de comunidade. Não

apenas em seu aspecto prático de arcabouço tecnológico e para prover serviços e recursos em

torno  de  algum  software em  específico.  Por  isso,  considerei  seus  aspectos  socioculturais

conformados por grupos de interesses específicos em relação ao SL, interessando-me pelos

mais  diversos  aspectos  desta  cultura  livre.  Acredito  que  a  comunidade  brasileira  vem

crescendo em termos de entendimento sobre as desigualdades de gênero nas TICs. Mas, ainda

precisa apresentar mais iniciativas e espaços para a promoção da produção colaborativa com

perspectiva  de  gênero,  regulando  seus  espaços,  favorecendo  a  participação  e  o

empoderamento  feminino.  Sendo  assim,  as  demais  organizações  da  comunidade  podem

investir ainda mais em equidade de gênero de forma autônoma ou criar parcerias com os já

atuantes grupos de mulheres.

Também levo em conta que a participação das mulheres e de grupos de mulheres, como

o /MNT na comunidade SL, por si só, não levam à frente uma posição contra-hegemônica

(BUSTOS, 2010b). A consciência da necessidade de mudanças dos padrões androcêntricos e

sexistas  da  sociedade  em  geral  e  da  comunidade  em  particular,  além  da  expectativa  de

contribuição, requer do /MNT e destas mulheres muitos esforços que parecem estar apenas

nas mãos delas. Estes se concretizam, especialmente, na forma de manutenção dos objetivos e

da sociabilidade do grupo, debates e outras ações para a promoção do empoderamento das

mulheres  frente  à  comunidade.  Desta  forma,  o  grupo  lança  luz  sobre  a  importância  de
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questões sociais específicas que permeiam a comunidade, através de abordagens no âmbito

interno ao grupo e no comunitário.

Sobre as formas de promover o empoderamento das mulheres na comunidade SL, assim

como em relação ao universo de inciativas em gênero e SL, constatei que o grupo atua no

sentido de aprofundar  a socialidade entre  as mulheres,  de debater  acerca das questões de

gênero e de dar visibilidade do trabalho e dos modelos de profissionais e militantes do SL,

além da capacitação e da formação de contribuidoras de SL através de projetos de tutoria. 

Contudo,  estas  duas  últimas  linhas  de  ação  (capacitação  e  tutoria)  são  as  menos

empregadas, ficando a cargo, em sua maioria, de parcerias com outras iniciativas focadas em

tais abordagens. Por outro lado, o interesse e reconhecimento do grupo sobre estas abordagens

indica  algum nível,  ou mesmo a  possibilidade,  de  apropriação dos  SL para  as  demandas

técnicas e sociais específicas das mulheres (GURUMURTHY, 2008; LIN, 2005; LOYOLA &

MORALES, 2013). Por exemplo, o uso de plataformas livres para a criação de aplicações

mobile o que abre caminho para o empreendedorismo nas mulheres neste nicho e mesmo para

a criação de aplicativos contra a violência de gênero186. Também indica a concordância em

focar em outras etapas da cadeia de produção  (BUSTOS, 2010a; LIN, 2005; WAJCMAN,

2006, 2009) dos SL, inicialmente, incluindo mais mulheres e, ainda, repensando tal cadeia de

produção e colaboração. Sendo assim, as ações em capacitação e tutorias em SL englobam

aspectos  econômicos,  socioculturais,  psicológicos  e  educacionais  do  empoderamento  da

mulheres (HUYER, 2006).

Relacionado à sociabilidade está o incentivo à presença e à participação comunitária

(online e  presencial),  abrindo  portas  e  melhorando  as  experiências  das  mulheres  na

comunidade SL. Contudo, não é uma presença passiva,  pois se faz proativa uma vez que

busca  pela  apropriação dos  espaços,  além de alterar  os  padrões  masculinos  do ambiente,

convocando suas integrantes e outras mulheres a juntarem-se nesta empreitada.

No que tange a abordagem dos debates, o grupo ajuda na construção da conscientização

das mulheres e, ainda, na inclusão da perspectivas de gênero na pauta dos militantes do SL.

Neste ponto, de forma ainda a ser aprimorada, o /MNT vem se aproximando das bandeiras e

das questões feministas, com um posicionamento transformador e ativista, a partir do lugar de

fala das mulheres, construindo saberes e propondo outros pontos de vista para a tecnologia.

Sobre visibilizar os modelos e o trabalho das mulheres na comunidade SL, o /MNT visa

apresentar lideranças, militantes e contribuidoras para a motivação e troca de experiências,
186 Vide Technovation Challenge Brasil no capítulo 5.
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como promover o aumento de palestrantes nos eventos da comunidade SL. Nestes casos, elas

são  legitimadas,  inclusive,  através  de  suas  biografias,  destacando  funções  e  formação

educacional. Acredito que este tipo de participação condiz com a cultura hacker no sentido da

missão de compartilhar soluções e experiências, difundindo e aprimorando o SL. 

É interessante destacar que a abordagem de gênero no SL ocorre aqui em duas frentes.

Uma delas é debater gênero nos eventos da comunidade, relevando conflitos e oportunidades.

A outra frente, diz respeito a tratar de tecnologia a partir das vozes das mulheres, fornecendo

tal possibilidades e novos pontos de vista. E assim, ao tratar de questões sociais e também das

técnica, estas palestrantes, adicionando a perspectiva de gênero ao SL.

Sendo assim, considero que as atividades desenvolvidas no sentido da sociabilidade, do

debate de  gênero e  da  visibilidade das  mulheres  podem ser  classificados,  principalmente,

como  componentes  de  ordem  pessoal  e  sociocultural  do  empoderamento  das  mulheres

(HUYER, 2006). São estas as principais formas de atuação do /MNT diante deste objetivo.

Mas são diversas e complementares as linhas de ação aplicadas, o que resulta em um processo

que inclui conscientização, fatores que buscam agir na vida profissional, econômica, social e

cultural das mulheres que o grupo alcança.

A partir das observações e dos testemunhos das mulheres sobre a relação do movimento

de  mulheres  e  a  comunidade  SL,  propus  alguns  indicadores  ou  possibilitadores  do

empoderamento  das  mulheres  no  SL.  Eles  foram  pensados  com  base  nas  diferentes

abordagens do /MNT e são:

 Presença das mulheres em espaços de visibilidade em eventos de SL 

 Apresentação de modelos de mulheres em posição de poder na comunidade (mesas de

abertura e palestrantes)

 Participação  na  cadeia  produtiva  e  de  difusão  do  SL  (Mulheres  desenvolvendo

software livre e contribuindo com outras funções)

 Promoção de iniciativas pró equidade de gênero na comunidade SL (debates sobre

gênero e TICs, projetos de capacitação e tutorias para mulheres no SL)

 Observância de aspetos sociais e políticos para o empoderamento das mulheres no SL

Apesar do /MNT cogitar na ampliação de suas atividades, considero que ainda há um

longo caminho no sentido de abordar outros aspectos políticos e legais do empoderamento das

mulheres, como alguns dos indicados por Huyer (2006): capacidade e habilidade para exercer
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seus direitos legais; reforço dos direitos das mulheres; canais de denuncia contra a violência;

conhecimento e participação sobre/no sistema político; representação nos governos nacional e

local; representação em grupos de pressão política.

Portanto, considero que o ativismo destas mulheres na comunidade SL teria ainda maior

destaque se promovesse  o  desenvolvimento  político  através  de  projetos  de  lei  e  políticas

públicas que reúnam a questão das tecnologias digitais com a questão de gênero. Esta seria

uma forma efetiva de aproximar as similaridades e as trocas entre os movimentos do SL e das

mulheres nas TICs (HACHÉ et al., 2011; MÁRQUES, 2011).

Sendo assim, sugiro algumas ações que podem ser exploradas pelo /MNT no que se

refere à linha de ação política e ativista: inteirar-se sobre projetos de leis e políticas públicas

para  as  mulheres  e  como as  TICs  e,  principalmente,  o  SL podem ajudar;  acompanhar  a

Regulamentação da Internet; intensificar suas ações junto ao Fórum da Internet do Brasil;

posicionar-se na mídia  em relação a  conflitos  de  gênero  no mercado de  trabalho e  meio

acadêmico da TI; aproximar-se do debates e ações contra a violência de gênero nas mídias

sociais digitais; dialogar com outros grupos feministas, revisando suas pautas e colaborando

do que se refere ao uso e o debate acerca das TICs; reivindicar a adição de questões de gênero

nas  políticas  públicas  e  nos  projetos  de  lei  das  TICs;  aproximar-se  dos  movimentos  de

democratização da comunicação.

Apesar do fazer etnográfico e sua especialização em uma manifestação especifica da

cultura não forneça muitas possibilidades para a generalização (afinal, analisei e interpretei as

práticas de um único grupo de mulheres da comunidade SL), considero que estas ações podem

ser  representativas  do que  iniciativas  ativistas  estão  realizando na  comunidade.  Inclusive,

porque o grupo está inserido em uma rede de iniciativas em gênero e SL. Redes estas que se

formam  através  dos  interesses  em  comum,  compartilhamento  de  membros  e  troca  de

incentivos e outras formas de apoio. 

Neste sentido, destaco a realização pelo /MNT de duas edições do Encontro Nacional de

Mulheres na Tecnologia (2013, 2014), que não se restringe a congregar membros e entusiastas

do tema e a apresentar indícios da desigualdade de gênero. Nestas ocasiões, o grupo também

trabalhou no sentido de visibilizar iniciativas e meios de empoderamento das mulheres nas

TIC, possibilitando a criação de novas alianças e surgimento de outros projetos em prol da

equidade de gênero em espaços próprios do fazer tecnológico. O ENMNT busca não apenas

ser um evento de TI para as mulheres, elas almejam que este seja um encontro de TI de
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mulheres para todas e todos.

Desta forma, organizando-se em grupos, as mulheres da comunidade SL do Brasil são

as  principais  agentes  do  debate  de  gênero,  bem  como  na  transformação  das  realidades

desfavoráveis à participação das mulheres, visando, sobretudo, o seu empoderamento do SL e

das demais TICs. É neste sentido que considero que as mulheres do /MNT atuam também

enquanto tecnofeministas ou feministas hackers, pois estão hackeando as práticas e relações

de gênero na comunidade. Cada vez mais, o grupo se aprimora em sua temática e exerce seu

ativismo em prol da liberdade, da criatividade, do trabalho, da democratização das TICs e da

cidadania, sobretudo das mulheres.

Se os feminismos e o movimento software livre se assemelham em ativismo, liberdade e

empoderamento (HACHÉ et al., 2011), é fato que os grupos e outras iniciativas de mulheres

são os responsáveis pela comunicação entre estas manifestações, tornando-se protagonistas na

abordagem e na busca por superação das desigualdades de gênero na comunidade brasileira de

software livre.
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APÊNDICE

APÊNDICE 01 – QUESTIONÁRIO ONLINE

Mulheres na comunidade software livre do Brasil

Este questionário faz parte da pesquisa de doutorado sobre gênero e tecnologia de Mônica 
Paz. Contato: mpaz@ufba.br. Grupo de Pesquisa: GIG@ http://gigaufba.net

*Required

Sexo*
() Mulher
() Homem

Qual a sua idade?*
Origem* (Cidade/Estado)
Formação acadêmica* (curso profissionalizante, pós-graduação, especialização, etc.)
Área de atuação profissional*
Você participou dos seguintes eventos?*
() Fisl
() Consegi
() Enecomp
() MediaLab Prado
() II MNT
() Não

Você participa de alguma comunidade de software livre?
() Sim
() Não

Em caso positivo, quais as comunidades? Qual a sua atuação nestas comunidades?

Você participa ou já participou de algum grupo de mulheres que atuam em tecnologia?
() Sim
() Não

Em caso positivo, de quais grupos de mulheres você participa ou já participou? Qual a 
sua motivação para ingressar nesses grupos?

Para você, qual é a importância da existência de grupos de mulheres na comunidade 
software livre brasileira?

Você acredita que grupo de mulheres na comunidade software livre do brasil colaboram 
para o movimento? Como?

Qual a sua opinião sobre as formas como o software livre pode atuar em relação à causa 
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das mulheres na tecnologia?

Qual a sua opinião sobre sexismo e a comunidade software livre no Brasil?

Registre o seu email para contatos futuros e para receber o resultado da pesquisa.

Observações?
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ANEXOS

ANEXO  01  -  POLÍTICA  ANTI-ASSÉDIO  DO  FÓRUM  INTERNACIONAL
SOFTWARE LIVRE

O Fórum Internacional Software Livre (FISL) está comprometido com uma política anti-
assédio  que  visa  proporcionar  uma  experiência  livre  de  assédio  para  todos  e  todas  as
participantes,  independentemente  de  gênero,  necessidades  especiais,  orientação  sexual,
aparência física, raça, etnicidade, religião e condição sócio-econômica.

Nós – membros da organização do FISL e da comunidade Software Livre – não toleramos
nenhuma forma de assédio ou desrespeito aos participantes do evento. Imagens e linguagem
de caráter sexual discriminatório não são apropriadas para o FISL. Participantes que violarem
este código de conduta serão convidados/convidadas a se retirarem do evento, sem direito à
reembolso do valor da inscrição.

A prática de assédio inclui comentários ofensivos  -  relacionados com gênero,  orientação
sexual, aparência física, necessidades especiais, etnicidade, religião e status sócio-econômico]
-  imagens  de  cunho  sexual  mostradas  em  lugares  públicos  e/ou  nas  palestras  do  FISL,
intimidação, perseguição, assédio com câmeras fotográficas e com câmeras de vídeo, repetida
interrupção de falas e/ou outros eventos, e contato físico sem consentimento. Participantes
cujo  comportamento  infrinja  as  regras  de  conduta  do  FISL  serão  advertidos  e  devem
imediatamente cessar os comportamentos ofensivos, sob o risco de serem convidados a saírem
do  evento  sem  a  possibilidade  de  retorno.  Os/as  organizadores(as)  do  FISL tomarão  as
medidas necessárias para impedir que práticas de assédio aconteçam e/ou sejam repetidas nas
palestras do FISL.

Se você se sentiu ameaçado/ameaçada ou desrespeitado/desrespeitada, entre em contato com a
organização e exponha as suas preocupações e o ocorrido. Membros da organização do FISL
podem ser identificados através de seus crachás (com fundo de cor preta).

A organização tomará  as  medidas  necessárias  para  impedir  que as  práticas  de assédio  se
repitam. Nós integramos e valorizamos muito a comunidade Software Livre e desejamos a
todos um excelente evento, independentemente das diferenças que todos possuímos, que não
devem, de forma alguma, nos dividir.

 Contato: antiassedio@asl.org.br

Nós esperamos que todos/as participantes sigam as orientações gerais deste documento e não
permitam que práticas sexistas e discriminatórias venham a acontecer no FISL.

 Licença e Atribuição

Esta política está licenciada através da Creative Commons – Brasil - Zero (Domínio Público)
e foi baseada na política anti-assédio do wiki “Feminist Geek”, criada pela Ada Initiative com
a ajuda de várias voluntárias e voluntários.
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Esta política foi baseada em várias outras políticas anti-assédio, incluindo a política da Ohio
LinuxFest, escrita por Esther Filderman e Beth Lynn, e a Con Anti-Harassment Project.  

Mary Gardiner, Valerie Aurora, Sarah Smith, e Donna Benjamin generalizaram as políticas e
adicionaram materiais de suporte. A tradução para o português do Brasil foi feita por Luis
Felipe  Murillo.  Membros  da  LinuxChix,  Geek  Feminism,  bem  como  outros  grupos
contribuíram para este trabalho.

Fonte:  <http://softwarelivre.org/fisl14/o-evento/politica-anti-assedio>.  Acesso  em:  28  abr.

2014.
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ANEXO 02 - PROGRAMAÇÃO SOBRE GÊNERO NO FISL14

PALESTRA: Why conferences matter: Lessons learned from Linux file systems 
development candidaturas

Autora: 
Valerie Aurora - Ada Initiative
Resumo:
When we think about how free software is created, we think of a programmer sitting alone at
a computer. But in reality, face-to-face meetings are key to the progress of free software. In
this talk, I will use Linux file systems development as an example of why conferences like
FISL are  so  important  to  free  software  -  and  why  it's  so  important  that  conferences  be
welcoming to all.
Proposta:
When we think about how free software is created, we think of a programmer sitting alone at
a computer. But in reality, face-to-face meetings are key to the progress of free software. In
this talk, I will use Linux file systems development as an example of why conferences like
FISL are  so  important  to  free  software  -  and  why  it's  so  important  that  conferences  be
welcoming to all. 
Fonte: <http://fisl.org.br/14/papers_ng/activity/view?activity_id=706>.  Acesso em:  28 Abr.
2014.

PALESTRA: Onde guardamos o nosso machismo?

Autoras:
Christiane  Borges  Santos  -  /MNT  Mulheres  na  Tecnologia  -  IFG  Instituto  Federal  de
Educação de Goiásmini-currículo
Danielle Gomes de Oliveira - Mulheres na Tecnologia /MNT
Luciana Silva Oliveira - Mulheres na Tecnologia
Márcia Santos Almeida - Mulheres na Tecnologia
Resumo:
Apresentarmos situações, em especial do mercado de trabalho de tecnologia, em que temos
pensamentos e/ou comportamentos tipicamente machistas, colaborando para que as pessoas
possam: identificar, reconhecer e evitar.
Proposta:
Durante a apresentação esperamos que o público consiga se identificar, em algumas situações
corriqueiras,  em  pensamentos  ou  comportamentos  machistas.  Demonstrar  que  a  grande
maioria de nós escondem alguns destes comportamentos e ideias, mas vez ou outra eles se
revelam e,  mesmo  que  seja  só  em pensamento,  eles  estão  lá  e  se  não  nos  policiarmos,
buscando identificá-los e conhecê-los, eles vão sair em forma de ações machistas, o que é
prejudicial  para toda sociedade.  Como campo de observação destas situações iremos usar
conversas e exemplos da lista de discussão do grupo /MNT e das redes sociais. Em muitas
delas o machismo é tão sútil que gera muita polêmica sobre ser ou não ser um pensamento
machista. A proposta é colaborar para cada vez mais as pessoas possam identificar, reconhecer
e evitar comportamentos que podem afastar ainda mais mulheres do ambiente de tecnologia.
Fonte: <http://fisl.org.br/14/papers_ng/activity/view?activity_id=516>.  Acesso em:  28 Abr.
2014.
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ENCONTRO: Encontro Comunitário das #GarotasCPBr

Autora:
Elaine Cecília Gatto* - GarotasCPBr
Resumo:
O Objetivo é reunir os atuais membros da comunidade e também captar novos membros.
proposta
O  grupo  de  usuários  #GarotasCPBr  não  se  encontra  desde  a  Campus  Party  Brasil,
particularmente sua fundadora, não pôde participar. Desse modo, um encontro da comunidade
é desejado por todos os membros, para delinear novos objetivos e discutir estratégias, avaliar
o  grupo,  encontrar  pontos  positivos  e  negativos,  encontrar  soluções  para  os  possíveis
problemas apontados e discutir sobre o impacto do grupo na internet atualmente. Será um
momento de reflexão.
* Não estava presente, outras líderes conduziram o encontro.
Fonte: <http://fisl.org.br/14/papers_ng/activity/view?activity_id=55>.  Acesso  em:  28  Abr.
2014.

ENCONTRO: Encontro Comunitário /MNT

Autoras: 
Christiane  Borges  Santos  -  /MNT  Mulheres  na  Tecnologia  -  IFG  Instituto  Federal  de
Educação de Goiás
Danielle Gomes de Oliveira - Mulheres na Tecnologia /MNT
Márcia Santos Almeida - Mulheres na Tecnologia
Resumo:
Mulheres na Tecnologia (sem resumo registrado na programação do evento)
Proposta:
Mulheres na Tecnologia (sem proposta registrada na programação do evento)
Fonte: <http://fisl.org.br/14/papers_ng/activity/view?activity_id=948>.  Acesso  em:  28  Abr.
2014.

OFICINA: Introdução a Ruby

Autora:
Daniela Feitosa – Colivre – Cooperativa de Tecnologias Livres
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ANEXO 03 –  PROGRAMAÇÃO DO I ENCONTRO NACIONAL MULHERES NA

TECNOLOGIA

Palestras:
 A importância de grupos feministas - Denise Carvalho
 Gênero e Trabalho na Tecnologia da Informação - Bárbara Castro
 O grupo Mulheres na Tecnologia - Danielle Oliveira

Casos de sucesso:
 Participação Feminina em Projetos Colaborativos - Luciana Fuji
 Empreendedorismo Feminino na TI - Cecília Queiroz

Workshops:
 Infraestrutura de TI - Coordenação: Marissol Martins Barros
 Desenvolvimento - Coordenação: Natascha SH
 Mídia e Marketing Digital - Coordenação: Renata Checha
 Inclusão Digital - Coordenação: Narrira Lemos
 Gestão Estratégica - Coordenação: Camila Flavya F. Borges

Encontros Comunitários:
 Desvendando o universo da robótica com Arduino e Scratch - Desirée dos Santos
 Mulheres Ciberativistas - Dayse Alvares e Fátima Regina Almeida de Freitas
 A participação Feminina no FISL - Mariel Zasso
 Computação também é coisa de menina - Aletéia Patrícia Favacho de Araújo
 Aula de cuidados com a pele e dicas  de auto maquiagem para o trabalho - Consultora 

Mary Kay
 Liberdade de Expressão das mulheres online - Laura Tresca
 Mulheres de TI das trincheiras: 7 lições sobre o desenvolvimento de carreira - Claudia 

Melo
 Por que as mulheres se organizam? Reflexões - Ângela Café
 Análise de Negócios e Experiência do Usuário em Projetos Ágeis - Juliana Dorneles e 

Bethlem Käfer Migot
 Eletrônica Digital Básica - Lucília Ribeiro

Fonte: <http://mulheresnatecnologia.org/agenda>.  Acesso em 29 abr. 2014.
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ANEXO 04 - PROGRAMAÇÃO DO CONSEGI2013

Debate Mulheres na Tecnologia

Autor(es): 
Glaucia Fraccaro
Danielle Gomes de Oliveira
Livia Gimenes Dias Fonseca
Marcia Novaes
Coordenação de mesa:
Macrotema: Informática e Sociedade
Horário: 13/08/2013, 16:00/17:00, CT1 - BNDES
Publico Alvo:
Descrição:
Currículos:

Glaucia Fraccaro - Coordenadora-Geral de Programas e Ações de Trabalho

Danielle Gomes de Oliveira - Conselheira do MNT-Mulheres na Tecnologia, Engenheira de
Computação, Especialista em Redes, cursando MBA Executivo em Inteligência de Negócios.
Desde 1999 atua no Governo do Estado de Goiás nas áreas de tecnologia, gestão e políticas de
inclusão. Na Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial exerceu as
funções de Secretária Interina, Chefe de Gabinete e Gerente de Administração e Finanças.
Atualmente trabalha na Universidade Estadual de Goiás.

Livia Gimenes Dias Fonseca - Currículo não fornecido.

Marcia Novaes - Currículo não fornecido.

Fonte: (CONSEGI, 2013b)

Encontro Mulheres na Tecnologia

Autor(es):
Danielle Gomes de Oliveira
Claudia Hazan
Eliane Domingos de Sousa
Luciana Fujii Pontello
Paola Garcia Juarez
Tânia Andrea Miranda Moreira
Vera Lucia Cavalcante Pereira
Coordenação de mesa: Luciana Campos Mota
Macrotema: Informática e Sociedade
Horário: 15/08/2013, 11:00/12:00, DT3 – Athos Bulcão
Publico Alvo:
Descrição: a definir
Currículos:
Danielle Gomes de Oliveira - Conselheira do MNT-Mulheres na Tecnologia, Engenheira de
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Computação, Especialista em Redes, cursando MBA Executivo em Inteligência de Negócios.
Desde 1999 atua no Governo do Estado de Goiás nas áreas de tecnologia, gestão e políticas de
inclusão. Na Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial exerceu as
funções de Secretária Interina, Chefe de Gabinete e Gerente de Administração e Finanças.
Atualmente trabalha na Universidade Estadual de Goiás.
Claudia Hazan - Claudia Hazan é uma especialista em métricas de software e estimativas,
graduada em Informática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em
Engenharia  de  Sistemas  e  Computação  pelo  Instituto  Militar  de  Engenharia  (IME),  com
Certificação CFPS (Certified Function Point Specialist)  desde 2001. Nos últimos 12 anos
Claudia tem trabalhado no Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), apoiando
os  clientes  da  empresa  em  implantação  de  processos  de  medições  de  software,
estabelecimento de processos para gestão contratos de software baseados na métrica Pontos
de Função, Estimativas de Projetos de software, contagem de Pontos de Função, Implantação
de  Processos  de  estimativas  aderentes  ao  modelo  CMMI  e  Planejamento  Estratégico  de
Sistemas de Informação. Claudia também tem proferido palestras sobre métricas de software
em  Seminários  e  Workshops  e  ministrado  aulas  de  Contagem  de  Pontos  de  Função  e
Estimativas em Pós Graduações e MBAs em várias Universidades Brasileiras.

Eliane  Domingos  de  Sousa -  Empresária,  CEO  da  EDX  Informática,  trabalha  com
ferramentas Open Source, presta serviços de Consultoria e Treinamento, com especialidade
nas  ferramentas  LibreOffice  e  Ubuntu.  Membro  da  TDF  (The  Document  Foundation)
mantenedora  do  LibreOffice,  colaboradora  voluntária  da  Comunidade  LibreOffice,
Comunidade SL-RJ, Blog Seja Livre, Blog da Comunidade Sempre Update, Blog iMasters,
organizadora  do  Ciclo  de  Palestras  Software  Livre  do  SINDPD-RJ  e  fomentadora  das
tecnologias livres, editora da revista LibreOffice Magazine.

Luciana  Fujii  Pontello -  Luciana  Fujii  é  desenvolvedora  na  Collabora,  empresa  de
consultoria e desenvolvimento de software livre com sede no Reino Unido e desenvolvedores
espalhados pelo mundo. Formada em Ciência da Computação pela UFMG, é contribuidora do
Cheese, software de webcam do projeto GNOME, e do GStreamer, framework multimídia.

Paola Garcia Juarez - Paola García Juarez, Mestre em Informática da UFRJ e Engenheira de
Sistemas  da  UNIFE  atualmente  trabalha  como  Chefe  do  Departamento  de  Pesquisa
Computação  Forense  Tecnologia  e  Banco  de  Crédito  BCP onde  gerencia  e  desenvolve
pesquisas  para prevenir  e  /  ou detectar  eventos  de fraude que envolvem a  utilização dos
recursos  informáticos  (roubo  de  informação,  manipulação  ou  alteração  da  informação,  a
fraude na Banca por Internet, Caixas Eletrônicas, P.O.S, etc.), pela utilização de ferramentas
especializadas  para  análise  forense  e  através  da  análise  de  informações  e  sistemas  de
informação  internos,  entre  outros  recursos  da  Web  2.0  para  fornecer  recomendações,
melhorias  e  ações  corretivas.  Alem disso,  é  Professora  nas  Faculdades  de  Engenharia  de
Computação e Sistemas das Universidades San Ignacio de Loyola e Universidad Femenina
del Sagrado Corazón, nas matérias de Segurança Informática e Redes de Computadores.
Paola tem uma vasta experiência na área de segurança de TI,  especialmente nas áreas de
Computação Forense,  fraude de  computador,  segurança  de  rede,  entre  outros,  em escolas
americanas  e  peruanas  importantes.  É  também  palestrante  de  congressos  nacionais  e
internacionais  relacionados  à  Fraude  focalizado  na  Banca,  Segurança  de  TI,  Cloud
Computing, Tecnologia da Informação e Comunicação, entre outros.
Ingeniera  de  Sistemas  y  Magister  en  Informática,  con  amplia  experiencia  en  el  área  de
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Seguridad  Informática,  Cómputo  Forense  y  TICs.  Experiencia  y  participación  en  el
desarrollo de investigaciones para prevenir y/o detectar eventos de fraude informático, así
como en respuestas a incidentes de seguridad (hacking, phishing, presencia de malware en la
red, etc.). Capacidad demostrada en el manejo y administración de dispositivos de seguridad
de red, herramientas de análisis forense, hacking y tráfico de red.
Desempeño de gran capacidad de trabajo en equipo e individual, mostrando en las tareas
diarias  su  gran  creatividad  para  resolver  problemas  y  mejorar  procesos.  Asimismo,
demuestra un gran interés por la investigación de temas relacionados a sus labores diarias, y
capacidad para organizar y desarrollar diferentes proyectos.
Realiza  exposiciones  nacionales  e  internacionales,  trabajos  e  investigaciones  en  los
siguientes  temas:  Cloud  Computing,  Seguridad  informática,  Web  2.0,  Ingeniería  de
resiliencia, Comunidades virtuales, Modelos de reputación y recomendación, Redes sociales,
Social  Matching,  Computer  supported  cooperative  work  (CSCW),  Computer  Supported
Cooperative Learning (CSCL) y herramientas Groupware.
Specialties  *  Cómputo  Forense  *  Seguridad  Informática  (metodología  de  ataques
informáticos)  *  Administración  de  dispositivos  de  seguridad  *  Fraude  Informático  *
Respuesta  a  incidentes  de  seguridad  informática  *  Herramientas  CSCW *  Desarrollo  e
implementación  de  políticas  de  seguridad  y  contingencia.  *  Cloud  Computing  *  Redes
Sociales * Web 2.0

Tânia Andrea Miranda Moreira - Tânia Andrea é coordenadora da equipe Portal pela DBA
Engenharia de Sistemas na Polícia Federal, atualmente com mais de 50 portais implantados
em Python/Zope/Plone. Formada em Ciência da Computação em 2003 com Pós-Graduada em
Software  Livre  no  Instituto  Superior  Fátima  e  Gerenciamento  de  Projetos  na  Fundação
Getúlio Vargas. Já atuou em equipes da CAIXA, Ministério das Relações Exteriores, Fábrica
de Projetos e de Manutenção de Softwares da Politec (atualmente Indra Politec), entre outros.
Prestou consultoria  externa  a  clientes  como Grupo Visão,  Produtiva  TI,  além de  projetos
como  bolsista  do  CNPq.  Atualmente  é  Diretora  de  Assuntos  Acadêmicos  na  Associação
Python  Brasil  e  uma  entusiasta  de  Software  Livre  em  geral.  Confira  o  portfólio.
http://taniaa.objectis.net/portfolio/curriculo-reduzido-tania-andrea

Vera Lucia Cavalcante Pereira - Empregada na área administrativa em empresa pública até
setembro de 2011. Usuária de ferramentas livres desde 2004 quando conheceu e passou a
utilizar  o  OpenOffice  versão  1.0  na  empresa  e  particularmente.  Desde  então,  ministrou
treinamentos do OpenOffice/BrOffice/LibreOffice para os colegas na empresa e fora dela.
Editora da revista eletrônica LibreOffice Magazine. 

Fonte: (CONSEGI, 2013c)
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ANEXO 05 – PROGRAMAÇÃO DO II ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES NA
TECNOLOGIA 

Abertura: Mulheres na Tecnologia - Danielle Oliveira

Sala: Carreira 

 The Web Women Want - Cláudia Melo (SP)
 Mulheres Vencendo em TI - Vera Lúcia (GO)
 Síndrome do Impostor - Raquel Nuevo(GO)
 Como negociar o seu salário - Luciana Fujii (MG)
 Tecnologia: ouro para o suporte aos profissionais de marketing e propaganda - Klaudia

Sabino (GO)
 Mulheres autenticamente digitais: Práticas de CNV em tempos de redes sociais - 

Renata Checha (DF)

Sala: Negócios

 Networking para Negócios - Deb Xavier (RS)
 Como Transformar seu Sonho em Negócio - Fabiany Lima (SP)
 Empreendedorismo Social - Natalia Menhem (MG)
 Gestão por processos - Camila Flavya (DF)
 Permutas Multilaterais - X por Y
 Mulher, mãe, empreendedora e Feliz! - Fabiany Lima (SP)

Sala: Tendências

 Business Intelligence - Alvi Miranda (MG)
 Mergulhando no Tech Radar: Node.Js - Raquel Guimarães (RS)
 Automatização de build de front-end - Vanessa Me Tonini (SP) 
 Web Semântica - Yasodara Córdova(SP)
 Skills de uma desenvolvedora - Ceci Fernandes (SP)
 Mobile Híbrido - Loiane Groner (SP)
 Primeiros passos com Python - Luciana Mota (DF)
 Mulheres de TI são mais Humanas ou Exatas? - Simone Pittner (SP)

Sala: Equidade

 Participação das mulheres na TI: o que está mudando? - Bárbara Castro (SP)
 Mulheres e Ativismo Social - Dayse Álvares (GO) 
 Tecnologia em Rosa e Azul - Luciana Bolan (SC)  
 Por mais mulheres na computação - Camila Achutti (SP) 
 Desafio da equidade: Evolução Jurídico-Social - Roberta Pacheco (GO)
 Mesa Redonda: Equidade e Software Livre - Moderadora: Mônica Paz (BA); 

Convidadas: Luciana Fujii (MG), Danielle Gomes (GO), Luciana Mota (DF)
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Sala: Hand’s On

 Ágil na Prática - Nelice Heck (RS)  
 Domótica: Controle de dispositivos via comando de voz com arduino - Desireé (RS)
 Robótica: Como começar? - Greicy Kelly Oliveira (GO)    
 Do zero à nuvem em 1 hora  - Ceci Fernandes (SP)  

Painel: Mercado de Trabalho, Carreira Acadêmica, Empreendedorismo: Qual o caminho 
seguir? - Moderadora: Natascha Hun (SP); Convidadas: Cláudia Melo (SP), Fabiany Lima 
(SP), Bárbara Castro (SP)

Fonte: IIENMNT (2014)
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ANEXO 06 - PALESTRANTES CONVIDADAS DO FISL13

Fátima Conti (Brasil) - Mestre (UFSCAR) e doutora (USP - Ribeirão Preto) em Ciências,
em Epidemiologia Genética. Coordena o labInfo-ICB da UFPA e dedica-se às áreas de ensino
e  extensão,  sobre  fundamentos  de  Estatística  e  Informática.  Tem implementado o  uso  de
software livre, por pensar que seu bom uso na educação é necessário para garantir o início e a
continuidade da aprendizagem. Criadora e mantenedora do conjunto de sites Muitas Dicas.

Maria Bonnefon (França) - É “Market Development and Channel Director” da Canonical.
Integra  a  equipe  desde  2006  e  passou  por  vários  cargos,  incluindo  “Strategic  Alliance
Manager” para Intel e “OEM Partnership Manager” onde ela foi responsável por estabilizar o
programa de OEM. Maria é especialista em desenvolvimento de negócios internacionais com
mais de 20 anos de experiência tanto nos campos de hardware e software e trabalhou por
muitos anos em multinacionais incluindo Archos, Iomega e Mandriva. Ela possui um MBA
pela Georgia State University, é Mestre em Gerência Internacional pela Ecole Supérieure de
Commerce  de  Toulouse  e  Bacharel  em  Negócios  Internacionais  pela  Auburn  University.
Nascida na Venezuela, vive em Bordeaux, França, onde ela tem vivido nos últimos 14 anos.

Deirdré Straughan (Estados Unidos) - É uma inovadora nas tecnologias da comunicação,
indo da escrita técnica ao UI design. Ela é especialista nos novos usos da mídia, produzindo,
nos anos recentes, centenas de vídeos técnicos para a Sun Microsystems, Oracle e Joyent,
incluindo streams de vídeos ao vivo. Trabalha atualmente para a Joyent como Community
Architect para a SmartOS e illumos open souce communities.

Deborah  Bryant  (EUA) –  Defensora  do  open  source  desde  1996  e  colaboradora  do
osuosl.org por seis anos. Internacionalmente reconhecida por seu trabalho de incentivo ao uso
do software livre no setor  público,  sendo atualmente consultora de governos ao redor  do
mundo sobre suas estratégias de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Bryant
atua  em  vários  conselhos  sem  fins  lucrativos  em  prol  do  open  source,  tais  como
opensource.org, osdv.org, codeforamerica.org.

Ana Cristina Fricke Matte (Brasil) - Professora da FALE/UFMG e doutora em semiótica
pela USP, fundou o grupo Texto Livre em 2006, com o qual vem trabalhando com software
livre  do  desenvolvimento  à  divulgação.  Membro  do  SLEducacional  desde  o  início  das
atividades do grupo, pesquisadora interdisciplinar em linguagem e tecnologia, coordenadora
do laboratório SEMIOTEC e editora principal do periódico científico Texto Livre: Linguagem
e Tecnologia. Com o Texto Livre organiza os eventos EVIDOSOL/CILTEC-online (Encontro
Virtual  de  Documentação  em Software  Livre  e  Congresso  Internacional  de  Linguagem e
Tecnologia Online), STIS (Seminários Teóricos Interdisciplinares do SEMIOTEC), UEADSL
(Universidade, EAD e Software Livre) e do Dia da Cultura Livre, o qual acontece anualmente
na UFMG, e coordena o Portal do Professor Livre na Rede. 

Daniela Feitosa (Brasil) - Sócia fundadora da Colivre, onde atua como desenvolvedora de
software e instrutora em cursos de capacitação, atualmente é a release manager do software
livre Noosfero, plataforma web para redes sociais  [esta mesma, onde montamos o site do
fisl!].  Entusiasta  de  práticas  ágeis  de  desenvolvimento,  principalmente  Test  Driven
Development e programação em par. Colaboradora do PSL-BA, já atuou no Festival Software
Livre da Bahia e em outros projetos da comunidade. É Bacharel em Ciência da Computação
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pela UFBA.

Fonte: FISL13 (2012a)
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