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RESUMO

A área da Tecnologia da Informação (TI) é caracterizada por uma divisão digital de gênero decorrente à baixa participação de mulheres em cursos 
técnicos e universitários, bem como no mercado de trabalho. Essa ausência  também afasta e aumenta a desistência das mulheres neste 
mercado, que acaba sendo considerado masculino e masculinizante, reproduzindo estereótipos negativos e silenciando a voz feminina. Esta 
situação é ainda mais grave na comunidade software livre. Em resposta a tal situação, muitas mulheres se organizam em grupos para melhorar as 
suas experiências e para incentivar outras mulheres a entrar e permanecer na área. Visando analisar a brecha de gênero na comunidade hacker 
do software livre no Brasil, esta comunicação se fundamenta nos estudos feministas sobre a Ciência e Tecnologia. No campo dos estudos de 
Gênero e Sociedade e Tecnologia, acredita-se que o gênero está implicado em toda a cadeia produtiva da tecnologia, devendo-se analisar não 
apenas seus usos e apropriações, mas também seu projeto, desenvolvimento e distribuição. Dessa forma, há uma denúncia feminista contra o 
androcentrismo e do etnocentrismo, pois estes acarretam em um afastamento sistemático das mulheres da tecnologia da informação (TI) 
(CASTAÑO, 2008; GARCÍA, 1999; HARAWAY, 2004; 2009; SEDEÑO, 1999; SELAIMEN (2013); TABACK, 2007; WAJCMAN, 1991, 2006, 2009). Esta 
perspectiva de gênero dos estudos feministas da tecnociência ou estudos tecnofeministas deve levar em consideração a brecha digital de gênero, 
a existência dos estereótipos negativos de gênero, a importância da atuação de mulheres em toda a cadeia produtiva da tecnologia, além de não 
ser determinista. Esta comunicação visa apresentar a brecha de gênero na comunidade software livre do Brasil e as formas pelas quais as 
mulheres estão se organizando para “hackear” esse movimento. Para isso, foram analisadas as iniciativas do grupo /MNT – Mulheres na 
Tecnologia. Acredita-se que a  atuação do grupo em ambientes digitais e em eventos ligados do software livre colabora e transforma esta 
comunidade, no sentido de torná-la mais consciente em termos de equidade de gênero. A metodologia utilizada é referente à combinação de 
métodos qualitativos empregados em ambiente fase a fase e online no que podemos denominar de etnografia digital multimodal (AMARAL et al., 
2008; BRAGA, 2006; HINE, 2000; KOZINETS, 2009; MURTHY, 2008). Esta é uma variante do método clássico da etnografia adaptado para as 
ambiências e facilidades das tecnologias digitais. Dessa forma, foi realizada, entre os anos de 2013 e 2014: observação participante e entrevistas 
em eventos presenciais (Fórum Internacional de Software Livre; Encontro de Mulheres na Tecnologia; e Congresso Internacional Software Livre e 
Governo Eletrônico); aplicação de questionários online; realização de entrevistas via e-mail e chats; participação em grupos de discussão por e-
mail; observação de sites e redes sociais, tudo relacionado ao grupo /MNT. A atuação das mulheres desse grupo dar-se através do incentivo à 
maior presença de mulheres em espaços de visibilidade, como os eventos; da apresentação de modelos de mulheres em posição de destaque na 
carreira profissional e militante; e da participação na cadeia produtiva e de difusão dos softwares livres. Dessa forma, elas estão “hackeando” a 
comunidade, fomentando iniciativas pró equidade de gênero, para o empoderamento das mulheres no movimento software livre. Estas ações 
deflagam o ativismo político e a atitude hacker do /MNT em termos da condição social das mulheres neste movimento. Esta comunidade, que 
embora clame pela liberdade, ainda reproduz discriminações e estereótipos que prejudicam a atuação feminina.  Com suas iniciativas e aliados, o 
/MNT fomenta a reconfiguração da cultura dominantemente masculina associada à tecnologia da informação. Sendo assim, elas demonstram a 
importância de mudar os papéis atribuídos às mulheres no que tange a cadeia produtiva da tecnologia.
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