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“É como planejar um jantar”,
disse a almirante Grace Hop-
per, pioneira da informática,
num artigo para a revista Cos-
mopolitan em 1967. “Você pre-
cisa planejar com antecedên-
cia e programar cada coisa pa-
ra que esteja pronta quando
você precisar dela.” Carne de
panela ou programação de
computador – ambas pode-
riam ser trabalho de mulher.

Na primeira vez que vi esse
artigo, estava trabalhando
num recrutamento para uma
empresa de software. Passei o
último ano tentando conse-
guir que mais mulheres com
formação universitária se can-
didatassem a um programa de
estágio de verão. Continuei
vendo relatórios dizendo que
a proporção de mulheres que
em cursos de informática esta-
va crescendo. Era cerca de
25% em algumas instituições
de elite, como Harvard, MIT,
e Carnegie Mello. Isso pare-
ceu uma boa notícia, mas não
foi um aumento triunfante.
Foi só um leve aumento em
relação ao que havia.

Quando a matéria “The
Computer Girls” (As garotas
do computador) saiu em Cos-
mopolitan, 11% das graduadas
em informática eram mulhe-
res. No fim dos anos 1970, a
porcentagem superou o mes-
mo número que estamos
aplaudindo hoje: 25%. A pro-
porção de mulheres formadas
em informática atingiu um pi-
co de 37% em 1984.

Depois, as mulheres deixaram
a informática aos bandos – en-
quanto seus números cresciam
em todos os outros campos de
ciência, tecnologia, engenharia e
matemática. Em 2006, as mulhe-
res eram somente 20% das pes-
soas em informática.

Os números sugerem que há
mulheres aptas; elas simples-
mente não estão escolhendo a in-
formática. Talvez um olhar para
trás, para o momento “garota do
computador” possa ajudar a re-
verter essa tendência – tanto por
companhias que formam esse ta-
lento, como para as jovens que
não estão querendo codificar.

A programação costumava ser
um campo que atraía mulheres,
mesmo quando a sociedade era
menos favorável à ideia de mu-
lheres buscando carreiras de to-
da a vida nas ciências.

Nasa. A era da esposa caseira
foi também a era da corrida espa-
cial da Guerra Fria. Na coleção
de ensaios Gender Codes: Why Wo-

men Are Leaving Computing (Có-
digos de gêneros: por que as mu-
lheres estão abandonando a com-
putação), os ambientes de com-
putação na Nasa são descritos co-
mo a própria definição de uma
divisão profissional por gênero.

Os sistemas de controle que
lançavam homens ao espaço
eram dirigidos por computado-
res mainframe (de grande por-

te) comandados por instruções
de programação escritas em blo-
cos de codificação de papel.

Fileiras e mais fileiras de “per-
furadoras de cartões” abarrota-
vam salas quentes de porão tra-
duzindo as instruções nas folhas
em cartões perfurados. Operado-
res de máquinas (homens)
aguardavam em salas espaçosas
e frescas acima os mensageiros
entregarem os maços de código
traduzido que eles alimentariam
em leitoras de cartões.

As “perfuradoras de cartões”
não tinham perspectiva; elas con-
servavam seus empregos por al-
guns anos entre a formação uni-
versitária e o casamento. Pen-
sem na série de TV Mad Men com
um viés tecnológico e sem vez
para Peggy Olson.

Ao mesmo tempo, porém, a in-
dústria de computadores comer-
ciais estava em franca expansão.
O setor logo enfrentou uma es-
cassez atroz de programadores
e analistas de sistemas. Co-
mo muitos setoresduran-
te a2ª Guerra, ainformá-
tica precisava de força
de trabalho, e as mulhe-
res contavam como for-
ça de trabalho.

Mulheres formadas
começaram a acorrer para
aulas de informática, onde po-
deriam se esquivar das legiões
de “perfuradoras de cartões” e
entrar diretamente nas fileiras
de programadores e analistas de
sistemas. Outros fatores tam-
bém encorajaram sua opção. Por
exemplo, muitos programas aca-
dêmicos de informática eram
abrigados inicialmente não em
divisões de ciência ou engenha-
ria, mas nas faculdades de artes
liberais, onde mulheres haviam
feito incursões culturais.

Os homens ainda não haviam
entrado em quantidades signifi-
cativas na informática; eles tam-
bém estavam apenas começan-
do a reagir à demanda do setor. A
informática era uma nova fron-
teira na qual as regras sociais e
profissionais ainda estavam in-
determinadas.

Controle. No artigo de Cosmo-
politan, programadoras se des-
creveram como “profissionais
plenamente aceitas”. Diferente-
mente de outras profissões tradi-
cionalmente femininas ou ou-
tros campos científicos, a progra-
mação oferecia às mulheres um
grau sem precedente de contro-
le: controle sobre máquinas – “di-
zer a máquinas milagrosas o que
fazer e como fazê-lo” – bem co-
mo o controle sobre bons salá-

rios e carreiras impulsiona-
das pela aspiração intelec-
tual.

Será possível que, como
nos anos 60, a demanda de
programadores pela indús-
tria possa estar alimentando
um interesse renovado de mu-
lheres pela informática? As
mulheres de hoje enfrentam
bem menos elementos de dis-
suasão que suas antecessoras
nos anos 60 e 80. Universida-
des tentaram recrutá-las para
a informática com programas
de extensão no ensino médio,
oportunidades de networ-
king e um currículo reforma-
do que retira a ênfase da expe-
riência em programação an-
tes da universidade. Mas as
mulheres com quem conver-
sei em feiras de emprego la-
mentam o computador do-
méstico como um brinquedo
de menino, a dominação dos

laboratórios de com-
putadores escola-

res por adoles-
centes mascu-
linosintimida-
dorese a desa-
gradável com-

binação de se-
xo e violência

na maioria dos jo-
gos de computador.

A maioria das mulheres gra-
duadas começou seus cursos
introdutórios com menos ex-
periência que seus colegas
masculinos, que são tipica-
mente hackers desde a pré-
adolescência. E como as mu-
lheres formadas em cursos de
graduação em informática
são poucas e muito dispersas,
e porque elas tendem a fazer
amigos fora de seu campo
principal, a falta de amizades
pessoais que ajudam a infor-
mar escolhas profissionais ini-
ciais colocam as mulheres em
desvantagem.

Conversei recentemente
com uma estagiária que recor-
dou como o GNOME Project,
um projeto de software de fon-
te aberta e gratuito, recebeu,
em 2006, quase 200 inscri-
ções para o Google Summer
of Code – todas masculinas.
Quando o GNOME anunciou
um programa idêntico para
mulheres, enfatizando as
oportunidades de aprendiza-
do e não a competição dura,
ele recebeu pedidos de inscri-
ção de mais de 100 mulheres
altamente qualificadas.

O que me espantou ainda
mais foi quando ela sugeriu
que nosso próprio slogan de
campanha – “Nós ajudamos
os melhores desenvolvedores
do mundo a fazer software
melhores” – poderia afastar
candidatas em potencial. No
mundo da informática, “quan-
do se ouve a expressão ‘os me-
lhores desenvolvedores do
mundo’ a gente pensa num ra-
paz”, disse a estagiária.

A programação oferece de-
safios intelectuais, a chance
de mudar a vida mediante a
tecnologia – e um polpudo sa-
lário inicial. Décadas atrás,
mulheres bem remuneradas
programavam com paixão e
imaginação ao lado de ho-
mens que as recebiam como
iguais. As “garotas do compu-
tador” de hoje, e seus congê-
neres masculinos, estão pron-
tos para fazer o mesmo.
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Editor do ‘Link’ todo
dia na Rádio Estadão

A participação do editor do
Link, Alexandre Matias, no
programa matinal Estadão no
Ar, da Rádio Estadão Espn,
deixa de ser apenas às segundas-
feiras, quando circula o cader-
no, e passa a acontecer de se-
gunda a sexta. As notícias do
mundo da tecnologia e comen-
tários sobre a vida digital vão ao
ar sempre às 9h30.

DENTRO DA LEI

Um PirateBay que
respeita o copyright

Fundadores do PirateBay, os
suecos Peter Sunde e Fredrik
Neij se cansaram de tanta perse-
guição da Justiça e criaram um
site de compartilhamento de
arquivo que está dentro das leis
americanas de copyright. O Bay-
Files segue a mesma linha de
outros sites de arquivamento e
download direto, como 4Sha-
red, RapidShare e MediaFire.

SERVIDOR

Uma das atra-
ções da feira
de tecnologia
alemã IFA foi
uma TV touchs-
creen que ser-
ve para jogar...
Bejewelled.

GÊNERO E NÚMERO

GAROTAS DE
PROGRAMA

Nova IFA,
com cara
de velha

WOLFGANG KUMM/EFE
“A liberdade de expressão
individual na internet virou
uma modalidade
de entretenimento”

Arianna Huffington participou
do evento Info Trends, em São
Paulo, na sexta-feira, 2

MULHERES
PROGRAMADORAS

Almirante. Grace
Hopper, no texto,
comparava o ato
de programar a
fazer um jantar

Cosmopolitan.
Em 1967, a revista
norte-americana
publicou uma
matéria sobre
a prevalência
de mulheres
nessa área

● Nos anos 1960, programação era coisa
de mulher. Hoje, há menos mulheres na
área do que há 40 anos. O que houve?

“Quando se ouve
‘os melhores

desenvolvedores
do mundo’ a gente
pensa num rapaz”

%HermesFileInfo:L-6:20110905:

L6 link SEGUNDA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2011, Link, p. L6.




