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Resumo: Ainda que atores essenciais no processo de desenvolvimento tecnológico, a alguns grupos 

foi constantemente negado o reconhecimento de sua participação na história da construção do 

conhecimento humano. Um desses grupos é o composto por mulheres atuantes na informática, que 

contribuíram de maneira decisiva para a consolidação do campo de pesquisa e da tecnologia 

computacional em si. Seu trabalho foi desvalorizado, e ainda que tivesse grandes exigências 

intelectuais, foi considerado de pouca importância. As mulheres foram paulatinamente sendo 

excluídas da área, tomada cada vez mais pela presença masculina, e cujos efeitos dessa substituição 

são sentidos até hoje. A re-inclusão e o resgate da história dessas mulheres é importante para a 

construção das identidades femininas e masculinas, e outras, bem como de seu trabalho e de sua 

atuação social, e tem um importante papel na democratização da tecnologia e do conhecimento 

como um todo. 
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Computação. 

 

 A história do desenvolvimento tecnológico humano é toda permeada pelos valores das 

sociedades que produzem e se utilizam de tal corpo de conhecimentos. Enquanto construções 

sociais, não apenas esse desenvolvimento é fruto da sociedade como também a própria sociedade é 

um produto de interações constantes e contínuas. Desse modo, é impossível entender os usos e 

propósitos desses artefatos, sistemas e redes de pessoas e objetos sem entender a sociedade em que 

estão inseridos. Enquanto definidora dos rumos e direcionamentos que o desenvolvimento 

tecnológico toma, a sociedade também atua na atribuição de importância hierárquica que as 

atividades desempenhadas pelos diferentes grupos sociais que a compõem desenvolvem. Atividades 

consideradas de maior importância tendem a ser melhor remuneradas e gozar de maior status, 

enquanto outras acabam por não desfrutar da mesma importância.  

 Da mesma forma que existe uma divisão clara e axiológica entre criador e usuário, há uma 

forte tendência a separar as atividades femininas e masculinas tomando por base a essência que 

cada uma dessas identidades teria como "natural", e que uma produz e outra consome passivamente 

os frutos desse trabalho. Levando-se em conta que o que socialmente se percebe como masculino 
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são a atividade, a criatividade e a transformação do mundo natural, e como feminino a passividade, 

a submissão e uma ligação próxima ao que é da natureza, esses valores vão estar também refletidos 

na percepção do trabalho feminino e masculino (WAJCMAN, 1999; BUTLER, 2006). 

 Uma vez que tais conceitos não são naturais mas constructos sociais, seus significados e 

valores estão em constante mutação. Uma atividade antes considerada parte da esfera feminina de 

atuação e, por isso, tomada como fácil, rudimentar e que requer poucos conhecimentos e 

especialização em seu desempenho pode ser completamente resignificada como masculina, difícil, 

tecnológica e que exige bastante qualificação em questão de poucos anos. 

 Foi o que ocorreu com o ato de programar, de que este texto trata. De um trabalho 

considerado secundário e desimportante e, portanto, relegado às mulheres – e que mostrou-se 

bastante exigente e complicado, que requeria conhecimentos matemáticos e lógicos avançados –, a 

computação passou a ter um lugar de destaque no pós-guerra devido ao seu papel importante e 

decisivo como máquina de guerra, ainda que o emprego de computadores propriamente ditos para a 

automatização do cálculo de rotas balísticas tenha sido apenas durante um curto período de tempo, 

em fins da Segunda Guerra Mundial (LIGHT, 1999). 

 O exemplo das mulheres computadoras – como eram chamadas na época – e das operadoras 

do ENIAC serve bem para ilustrar como ocorre o processo de construção social da tecnologia, e de 

como a interação humano-tecnologia é constantemente mediada pelos valores da sociedade em que 

esta é inserida, bem como constantemente resignificada pelos mesmos.  

 

Tecnologia e masculinidade 

 Como ser social, o ser humano não pode ser compreendido fora do meio que habita, nem 

mesmo seu trabalho ou sua produção técnica e científica. É a partir da sociedade que as finalidades 

de pesquisa são determinadas, e por essa mesma sociedade elas são concretizadas (VIEIRA PINTO, 

1979. p. 310). Nas sociedades ocidentais um valor bastante presente é a ideia de que o progresso 

tecnológico se dá de forma linear, constante, apontando sempre para um futuro próspero. Assim, dá-

se uma maior prioridade aos conjuntos de conhecimentos que possuam grande aplicação prática ou 

levem a transformações julgadas positivas, de modo que alguns conhecimentos acabam por ganhar 

maior importância – e, consequentemente, maiores investimentos, seja de caráter financeiro ou 

mesmo de esforços intelectuais empregados. Essa mentalidade ingênua pode ser caracterizada como 

determinismo tecnológico, pois enxerga na tecnologia e na ciência a solução para todos os males do 

mundo (BIJKER et al., 1987; WINNER, 1986). 
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 Além desses, outros valores estão impregnados na produção tecnocientífica: as 

desigualdades sociais, as discriminações baseadas em gênero, raça e etnia, geração, orientação 

sexual, e capacidades físicas e mentais acabam por não apenas limitar o acesso a essa produção a 

um grupo bastante limitado e específico de pessoas como também definem por quem, para quem e 

com que finalidade a ciência e a tecnologia são produzidas e consumidas.  

A consciência da presença desses valores e dos abismos que eles geram tem levado ao 

questionamento da ideia de que a  tecnociência é neutra e que seu desenvolvimento sempre conduz 

ao progresso. Esses questionamentos abrem caminho para uma nova forma de pensar a produção 

tecnocientífica, além de provocar a busca por transformações sociais verdadeiras e inclusivas de 

grupos historicamente excluídos desse processo, de modo a empoderar e dar visibilidade a esses 

grupos, reconhecendo-os como agentes atuantes na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico. 

A partir dos anos 70, o feminismo passou a questionar as verdades absolutas e estabelecidas 

da produção tecnocientífica através de um resgate das contribuições femininas à ciência e da 

identificação das barreiras que impedem um acesso mais amplo e irrestrito às mulheres, e não só 

(WAJCMAN, 2006). Ainda que teóricos atuais de gênero e sexualidade questionem os valores 

essencialistas que as categorias "feminino" e "masculino" geralmente carregam consigo, foi a partir 

da diferença que, em um primeiro momento, o feminismo buscou a emancipação das mulheres 

(BUTLER, 2006; GONÇALVES, 2006). Assim como os homens definiam mulheres em função de 

si próprios, de modo que as fraquezas e deficiências delas estavam diretamente relacionadas aos 

"elementos" que lhes faltavam – e vale lembrar que essas fraquezas e deficiências não 

necessariamente existem, antes são também construídas socialmente –, essas mulheres passaram a 

resignificar sua própria identidade a partir das diferenças com o gênero oposto. 

A busca ativa dessas identidades e de suas resignificações aponta para a idéia de gênero 

como construção social. Ao nascer, os indivíduos recebem uma carga enorme de valores, obrigações 

e pré-julgamentos que acabam por definir seus papéis como atores sociais por parte de familiares e 

da sociedade em geral, baseado apenas em seu aparato genital – o que pode ser chamado de 

determinismo biológico. Entretanto, as diferenças ressaltadas entre homens e mulheres acabam por 

limitá-las – que são o outro – à sua biologia, de modo a não poderem desfrutar as mesmas 

liberdades e autonomias do gênero oposto (BUTLER, 2006. p. 27). É possível perceber, então, que 

essas categorias de gênero, da mesma forma que reforçam diferenças, também refletem as estruturas 

de poder da sociedade e buscam a permanência dessas diferenças sociais (LUBAR. In: 

HOROWITZ & MOHUN, 1998. p. 9). 
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 É importante lembrar também que o estereótipo influi de modo direto no que é percebido 

como real. Quanto mais em desvantagem está um grupo social, mais suas representações serão 

distorcidas e reduzidas, enquanto aprisionadas em estereótipos. Essa estratégia é especialmente 

eficaz porque permite uma rápida associação com estereótipos – e mesmo a criação deles – pois  já 

se destaca as características-chave do outro para defini-lo tão somente a partir e em função delas. O 

estereótipo "fixa limites", e exclui tudo o que não se encaixa (HALL, 2003. p. 258). 

Não apenas as mulheres, mas outros movimentos sociais também trilharam por este 

caminho, reivindicando sua atuação e participação na história, afogada pelo discurso hegemônico 

dominante. É o caso do movimento negro, que se deparou com o chamado "racismo epistêmico", 

característico das estruturas sociais das civilizações ocidentais que negam a grupos distintos de si e 

mais especificamente a este o crédito às suas contribuições ao conhecimento humano. O racismo (e 

também o sexismo) epistêmico parte do pressuposto que apenas sociedades do oeste europeu são 

detentoras de conhecimento válido, e que o homem caucasiano heterossexual cisgênero é a medida 

a partir da qual todas as coisas devem ser avaliadas (GROSFOGUEL, 2007). 

Como parte de uma complexa trama social que valoriza certos conhecimentos (e produtores 

de conhecimentos) em detrimento de outros, está o próprio conceito de tecnologia. Buscando uma 

definição para o conceito, Álvaro Vieira Pinto elencou quatro definições correntes para o termo 

(VIEIRA PINTO, 2005. p. 219-225): a tecnologia como campo de estudo, como manifestação 

material da técnica, como conjunto de técnicas de que dispõe um povo, e, finalmente, a tecnologia 

como ideologia, como processo e constructo social, constituída e constituinte da sociedade. 

 Como parte de uma sociedade que prioriza um tipo específico de indivíduo, a tecnologia tem 

sido definidora e vem sendo também definida e produzida em função da masculinidade e, em 

oposição, também aos ideais de feminilidade. Assim, o masculino sempre teve estreitos laços com o 

que é tecnológico e científico, e o feminino, com o mundo natural, portanto, anti-tecnológico. A 

importância atribuída pela sociedade a essas diferentes esferas é separada por um verdadeiro abismo 

de desigualdades que negam a grande diversidade existente nos distintos agrupamentos humanos.  

Lubar (in: HOROWITZ & MOHUN, op cit. p. 14-15) aponta, citando Judy McGaw, que a 

ideia de esferas separadas de trabalho e atuação social serviu admiravelmente bem no suprimento de 

mão de obra barata e muito necessária à sociedade industrial norte-americana. Preparada no interior 

dos lares, essa mão de obra era vista como não especializada e, portanto, merecedora de salários 

menores. Naturalizou-se dessa forma a noção de que o trabalho feminino era, em sua essência, de 

menor importância, ao mesmo em que alterou também a própria percepção de como deveria ser o 
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trabalho masculino. Essa masculinidade surgida nas sociedades industriais exigia dos homens que 

fossem fortes, dotados de coragem ao desempenhar funções de risco, e que trabalhassem sem 

reclamar para o provimento de sua família, numa verdadeira produção em série de corpos dóceis. 

Em consequência, esse processo de divisão sexual do trabalho também se aplica a 

sociedades que, no resto do mundo e observando as particularidades específicas de cada país, 

mimetizaram mais tarde a Revolução Industrial acontecida em um primeiro momento em nações do 

hemisfério norte. O trabalho masculino nas fábricas passou a ter um peso moral muito grande nas 

consciências dos trabalhadores (DE DECCA, 1995). A tecnologia seria, então, uma expressão da 

masculinidade através do domínio da natureza pelo uso de ferramentas e máquinas (LUBAR. In: 

HOROWITZ & MOHUN, op cit. p. 15). 

 Um caso interessante ilustra bem essa idéia. Na época da introdução da linotipia nas oficinas 

tipográficas, ao mesmo tempo em que os homens lutavam entre si na disputa pelo trabalho 

especializado e, por isso mesmo, com melhor remuneração – a nova máquina exigia familiaridade 

com o teclado QUERTY, uma invenção recente naqueles tempos e que, curiosamente, seria parte do 

universo de trabalho feminino em escritórios não muito tempo depois –, uniam-se contra um 

inimigo comum: as mulheres. Consideradas parte da natureza, também deveriam ser subjugadas e 

postas no lugar designado a elas (WAJCMAN, 1999. p. 44-45). 

 Com a necessidade crescente do emprego da mão de obra infantil e feminina nas fábricas 

durante a industrialização americana, houve uma mudança de foco no trabalho dos homens: do chão 

de fábrica, a masculinidade passou a se identificar com o trabalho criativo do inventor, do 

engenheiro, do descobridor e do cientista. Era visto como parte da essência dos homens a criação a 

partir da transformação do mundo natural (LUBAR. In: HOROWITZ & MOHUN, op cit. p. 18). 

 

A divisão sexual do trabalho na informática 

 

 Apesar de recente, na história da informática há grandes dificuldades na incorporação e no 

creditamento de alguns dos atores que contribuíram para o desenvolvimento da área. Enquanto 

grandes CEOs, em geral pessoas de gerência e administração, se sobressaem e acabam por serem 

transformados em um tipo específico de celebridades nas mentes do público geral, pessoas de fora 

dessa elite, cujo esforço foi essencial para o campo, acabam por ser invisibilizados. 

 Conforme Ensmenger (2010), a dificuldade em relatar a história dessas pessoas se dá, 

principalmente, em função de que suas atividades raramente são registradas, o que acaba por fazer 
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com que os historiadores se foquem em dados facilmente identificáveis. O autor também defende 

que esse mesmo recorte histórico, focado na invenção e no desenvolvimento do objeto, dá a 

impressão de que a evolução desses artefatos se deu em constante progressão linear, e promove uma 

visão determinística também do desenvolvimento desta área em particular. 

 O foco da historiografia em personagens específicos, além de conduzir a uma leitura 

preferencial dos fatos, também faz esquecer que raramente eram os grandes nomes do campo que 

desenvolviam os produtos através dos quais ficaram famosos. Na maior parte das vezes esses 

"heróis" da moderna computação comercial apenas gerenciavam projetos e coordenavam um time 

de técnicos. Outro foco que prejudica o entendimento dos fatos é o que se dá em relação ao 

computador como produto tangível, ainda que seja o software o que permite que essas máquinas 

sejam tão flexíveis em seus usos e aplicações. É através do software e das interfaces que se dá a 

maior parte das interações com essas máquinas (ENSMENGER, 2010). 

 Também o esquecimento, proposital ou não, de quem faz uso desses artefatos intriga, uma 

vez que esse uso em geral leva futuros projetos a tomarem rumos diferentes e até mesmo 

inesperados. O uso da tecnologia é importante não apenas por suas razões óbvias e mais aparentes, 

mas porque se trata de um processo sócio-cultural, uma grande arena de combate envolvendo 

conflitos e negociação constantes; a cultura é o que medeia todas as realizações humanas. E é 

através da produção e, principalmente, do uso da tecnologia que o ser humano produz sua própria 

existência e se diferencia de outros seres vivos (VIEIRA PINTO, 1979). 

 Um grupo muito invisibilizado na história da informática em particular é aquele composto 

pelas programadoras dos primeiros computadores eletrônicos. Chamadas ENIAC girls, elas 

trabalhavam na configuração e programação do computador que lhes dava o nome (sigla de 

Electronic Numerical Integrator and Computer), um dos primeiros computadores de aplicação 

geral. Antes do emprego de máquinas como esta, essas mulheres também já atuavam como 

"computadoras", fazendo cálculos "à mão". Esse trabalho era considerado de menor importância, 

algo próximo do chão de fábrica, e gerenciado por engenheiros homens (LIGHT, 1999). 

 A própria gênese das palavras hardware e software tem estreita ligação com os valores e 

significados atribuídos à atividade naquele período. Segundo Ensmenger, "hard" não 

coincidentemente designava os trabalhos de engenharia relacionados ao projeto físico dos 

componentes (trabalho reservado aos homens), e "soft" eram trabalhos secundários envolvendo a 

programação dessas máquinas e, portanto, relegado às mulheres. 

 Segundo Paul Edwards: 
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"Hard" e "soft" são palavras excepcionalmente ricas que cobrem uma variedade de campos 

conceituais abrangentes. "Hard", de acordo com o dicionário, inclui entre seus cinquenta e 

quatro significados os de não suave; difícil; laborioso; que requer esforço, energia e 

persistência; ruim; duro ou severo, não amigável; severamente realista, desapaixonado. 

"Soft" pode ser definido como não duro, facilmente penetrável; suave e agradável ao toque; 

prazeiroso; gentil, receptivo, compassivo; responsável ou empático ao sentimento alheio; 

sentimental; não forte, delicado (o exemplo dado é "Ele era delicado demais para os 

Fuzileiros Navais"); fácil; submisso. Hard e soft também possuem óbvias conotações 

sexuais. (In: LERMAN et al, 2003. p. 180. Tradução livre.) 

 

 Essa clara divisão sexual do trabalho ajuda a entender como e porque, com a crescente 

importância do papel do software na informática a partir dos anos 1960, consolidada nos anos 1980 

com a computação pessoal, o trabalho de programação foi sendo pouco a pouco masculinizado, 

levando inclusive a crenças populares equivocadas de que as mulheres não teriam interesse ou 

mesmo seriam portadoras de uma falta de habilidade inata própria de seu gênero para esse tipo de 

atividade (LIGHT, 1999. p. 456). 

 Nesse contexto da Segunda Guerra Mundial houve uma grande mudança no papel da mulher 

e de suas atividades laborais. Chamadas a trabalhos anteriormente atribuídos a homens, também nas 

engenharias isso ocorre. Jennifer Light (1999), em um artigo que trata especificamente do papel 

feminino nessa área, destaca a multitude de propagandas e campanhas do período, convocando as 

mulheres ao trabalho de pesquisa. No entanto, a maior presença feminina nessas áreas de modo 

algum representa uma maior equidade nas relações trabalhistas de homens e mulheres, nem na 

distribuição e relevância das atividades desempenhadas por cada um deles. 

 Dessas primeiras programadoras esperava-se que adaptassem planos já conhecidos e 

largamente utilizados à linguagem de máquina, que antes era feito manualmente por mulheres como 

elas a serviço de engenheiros homens. Conhecidas como "operadoras", ao contrário do que seu 

espaço na história pode levar a supor, seu trabalho demandava grandes conhecimentos em 

matemática e lógica. Ainda que houvesse uma bem definida divisão entre os trabalhos "hard" e 

"soft", o trabalho feminino no ENIAC exigia, além de conhecimentos avançados em cálculo, muita 

familiaridade com os componentes eletrônicos da máquina, que era operada diretamente em baixo 

nível. Assim, o trabalho daquelas operadoras era duplamente complexo, mas seu legado na história 

foi subestimado. 

Essa mão de obra feminina bastante especializada se deve, segundo Margaret Rossiter (in: 

LIGHT, 1999. p. 458-459), ao crescimento da demanda por pesquisadores, à falta de homens – que 

naquele momento específico pegavam em armas –, ao baixo orçamento destinado a pesquisa e à 

grande disponibilidade de mulheres com curso superior nos Estados Unidos. Como meras 

operadoras técnicas, essas mulheres não detinham parte dos créditos de pesquisas que ajudaram a 
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desenvolver nem tinham participação nas associações que os pesquisadores para quem trabalhavam 

eram afiliados. Isso acontecia não apenas no centro de pesquisa do ENIAC, mas também em outras 

áreas de pesquisa científica em que a presença feminina cresceu neste período. 

Assim, essas mulheres não tinham seu trabalho e suas habilidades na produção científica 

reconhecidos e, portanto, não tinham melhores oportunidades de trabalho nem chances de crescer 

profissionalmente. Essas "auxiliares de laboratório" existiam oficialmente apenas em vagas citações 

em que não apareciam de modo nominal, mas como parte de um coletivo amorfo de pesquisadoras 

anônimas, sempre infantilizadas sob a alcunha plural de "garotas" (girls). 

Com o fim da guerra e a apresentação do ENIAC à mídia e ao público geral, a participação 

feminina no projeto foi ainda mais ignorada. Enquanto operadores que exerciam as mesmas 

atividades que suas colegas mulheres desfrutaram de prestígio e tiveram seus nomes registrados 

individualmente, as mulheres, até mesmo em registros fotográficos onde apareciam, seus nomes não 

foram creditados com a devida importância ou sequer aparecem (LIGHT, 1999; ENSMENGER, 

2010.). 

Após o fim da guerra e com a volta dos homens dos campos de batalha, o próprio emprego 

dessas mulheres na computação mudou radicalmente. Segundo Light (op cit.), "uma avalanche de 

materiais incitava as mulheres a abandonar o trabalho". Logo, as mulheres foram sendo substituídas 

por homens em suas funções de operadoras, computadoras e criptógrafas, e seus esforços nessas 

áreas foram cada vez mais sendo direcionados ao ensino e à educação. 

Apesar desse direcionamento e propaganda pesados, algumas dessas mulheres jamais 

abandonaram a atividade e até mesmo tiveram algum destaque, ainda que não da mesma forma que 

seus colegas do sexo masculino. É o caso de nomes como Betty Snyder (uma das seis ENIAC Girls 

originais) e Grace Hopper (criadora do primeiro compilador, para a linguagem de programação 

COBOL), esta última tendo ganho altas condecorações do exército americano em função de sua 

atuação (ERSMENGER, 2010). 

 

A hierarquização dos saberes 

  

 Citando críticas que Matilda Gage, defensora dos direitos das mulheres no século XIX, fez 

ao modo como o progresso tecnológico era lido através do registro de patentes naqueles tempos, 

Ruth Oldenziel (1999. p. 29-33) destaca que a maior preocupação daquelas primeiras ativistas não 

era se as mulheres teriam ou não capacidade para desenvolver produtos na área técnica. O que 
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importava de fato era o acesso e a distribuição desigual de recursos econômicos, o que faria com 

que menos mulheres participassem do desenvolvimento técnico. Mais adiante, ainda citando Gage, 

Oldenziel lembra que, em uma sociedade onde as mulheres não possuíam direito ao voto nem o de 

controlar seus ganhos e propriedades, dificilmente elas teriam algum direito sobre as invenções que 

viessem a patentear. E mesmo quando o fizeram essas mulheres tiveram seus nomes e feitos  

omitidos na papelada do escritório de registro de patentes americano (OLDENZIEL, 1999. p. 37). 

 Matilda Gage também já alertava dois séculos atrás a respeito dos perigos de se atribuir a 

autoria de uma invenção a um único indivíduo. Além de nem sempre ser a mente por trás da idéia, o 

proprietário da patente também ofusca trabalhadores em funções consideradas de pouca importância 

mas cuja atuação é tão ou mais essencial que a do próprio patenteador. A própria estrutura do 

sistema de patentes dos Estados Unidos se transformou em uma útil forma de legitimizar 

monopólios, favorecendo corporações ao invés de inventores (NOBLE, 1979. p. 89-101). O 

exemplo das ENIAC Girls deixa isso bem claro e mostra que essa invisibilização forçada ainda é 

bem comum. 

A partir de meados dos anos 60 houve uma mudança de importância do papel do software na 

informática e a consequente reconfiguração da atividade de programação de um trabalho 

considerado essencialmente feminino para um trabalho masculino. Com o advento de linguagens de 

programação de alto nível e capazes de funcionar em mais de uma máquina e dos compiladores – 

cuja história teve a participação essencial de uma mulher, Grace Hopper – nos anos 60 e o advento 

da computação pessoal nos anos 70 e 80, os programas de computador tornaram-se produtos. O 

período em que a atividade passou a representar lucros substanciais coincidiu com a exclusão das 

mulheres da profissão (ERSMENGER, 2010). 

Judith McGaw (In: LERMAN et al., 2003. 13-17) aponta que as contribuições femininas aos 

conhecimentos humanos em geral são vistas como rudimentares ou sequer são consideradas 

"tecnológicas". Muitas delas acabam por fazer parte de um saber comum utilizado por todos mas 

raramente vistos como importantes. O conhecimento tecnológico desenvolvido pelas mulheres, 

segundo a autora, não está restrito a um pequeno grupo de especialistas; é ubíquo e presente no dia-

a-dia. A tecnologia reconhecida como válida, importante e percebida como verdadeiramente 

"tecnológica", por sua vez, é sempre envolta em mistério e suspense, escondida sob carcaças de 

plástico bege, alumínio e metal – e muitas, muitas patentes. 

O homem como produtor do conhecimento e da tecnologia e a mulher como puramente 

consumidora passiva das dádivas do intelecto masculino, ou ainda como objeto de seu escrutínio, 
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leva novamente às esferas divididas de atuação masculina e feminina, socialmente construídas. 

Entretanto, o consumo é produção não apenas porque atua diretamente na geração de significados e 

na subversão do propósito que o criador original intentava para seu feito (CHARTIER, 1999), mas 

porque está diretamente envolvido na construção de mentalidades e é decisivo no direcionamento 

do projeto de futuras versões do produto. O uso, portanto, também determina a produção e não pode 

ser desvinculado dela. 

 

Conclusão 

 

 A forma como as identidades femininas, masculinas e outras têm sido construídas nas 

sociedades ocidentais é essencial para uma compreensão mais profunda de suas atuações nesses 

grupos. A construção da identidade feminina como essencialmente anti-tecnológica e não afeita à 

lógica e ao raciocínio pesado, em contraste com a masculinidade racional, atuante e transformadora 

da natureza, e as inúmeras representações desses indivíduos na cultura acabam por perpetuar noções 

essencialistas, equivocadas e bastante restritivas e limitadas a respeito de homens e mulheres. A 

realidade dessas pessoas, por mais que seja diferente da noção estereotipificada propagada 

ideologicamente, é mediada por códigos sociais que criam essa imagem, e quanto mais 

naturalizadas essas noções, mais resistentes ao rompimento são esses estereótipos. Além disso, o 

caráter binário de oposição entre essas duas identidades tende a excluir um sem número de 

possibilidades e identidades que se encontram fora dessas categorias ditas normais e que ousem 

confrontar os padrões vigentes. 

 A invisibilidade das mulheres na informática, em conjunto com a idéia socialmente 

construída do que é ser mulher, cria uma falsa noção de que elas não participam ou sequer têm 

interesse e aptidão no processo de desenvolvimento técnico e científico. Some-se a isso a forma 

coletiva e infantilizada como as poucas mulheres que levaram créditos por seu trabalho são 

representadas, que funcionam como uma forma de despersonalizar o grupo em uma massa sem 

forma e sem rosto. Ao tirar de cada mulher individual o direito de tomar parte no trabalho que 

ajudou a realizar, essa coletivização reforça estereótipos e papéis de gênero e, consequentemente, 

contribui para a permanência das desigualdades presentes nas estruturas sociais. 

 O questionamento desses valores importa não apenas porque podem levar a uma maior 

democratização dos processos de produção tecnológica, mas também porque é a sociedade que guia 

e direciona os usos e propósitos dessa tecnologia. Se a sociedade prioriza apenas um determinado e 
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específico grupo em detrimento dos demais, apenas este grupo se beneficiará das vantagens que o 

uso da tecnologia poderia proporcionar. Desse mesmo modo, seu uso pode afetar negativamente os 

grupos excluídos, tanto da produção quanto do uso, ao não considerar suas necessidades 

particulares nem suas peculiaridades.  

 Essa divisão sexual e social do trabalho, não apenas feminino mas de outras categorias de 

pessoas tradicionalmente excluídas desse processo, como negros, LGBTs, pobres e pessoas com 

capacidades diferenciadas, também é prejudicial no que diz respeito à democracia da produção 

tecnológica e científica. Ela de fato restringe a apenas um ponto de vista seus usos, direcionamentos 

e propósitos, os quais muitas vezes podem afetar a vida de sociedades inteiras e grandes 

populações. A inclusão desses grupos é uma importante ferramenta para o fomento de 

transformações e mudanças sociais, uma vez que contribui para a construção de novas identidades 

e, principalmente, busca o questionamento de visões determinísticas que enxergam a ciência e a 

tecnologia como entidades neutras, independentes da sociedade em que se situam. 
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The process of invisibilization of the women on computing and technological production by 

the exemple of the ENIAC Girls 

Abstract: To some groups, the recognition of its participation in the construction of the human 

knowledge has been denied, even them being essencial in the process of technology development. 

One of theses groups is the one composed by women in the computing area, they contributed in a 

decisive manner to the consolidation of the computing technology field. Their works was devalued, 

and even though they had great intelectual requirements, it was considered of almost no importance. 

Women were gradually excluded from the field, with the growing of the masculine presence, the 

effects of this replacement are still felt these days. The reinclusion and rescue of theses women's 

work is important for the construction of masculine and feminine identities, and others, as well as 

its work and social acting, and has great role in the democratization of technology and knowledge 

as a whole. 

Keywords: History of computing. Epistemic sexism. Identity. Technology and society. Computing. 
 


