
Kiev Gama 
kiev@cin.ufpe.br 
@kievgama

Como ser uma pessoa aliada na 
busca por diversidade e inclusão 
na computação?
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Disclaimer

[Esta apresentação não é exatamente uma resposta à pergunta do título da apresentação, e sim o relato de uma jornada pessoal. 
Para guias completos sobre como ser um aliado, consultar os links a seguir]



https://guidetoallyship.com/ http://www.ywcahbg.org/sites/default/files/manager/10%20Things%20Allies%20Can%20Do.pdfhttps://hbr.org/2020/11/be-a-better-ally



Os meus privilégios

Homem Cisgênero


Branco


Hétero


Classe média



Você consegue enxergar seus privilégios?

Você entende que existem grupos 
minorizados ou sub representados onde você 

está (ensino superior, classe média, etc) ?



Imagem: https://www.bnl.gov/compsci/dei-council.php



Diversidade percebida
Rodriguez-Pérez et al (2021)

Fatores de diversidade com os quais indivíduos nascem


Tipicamente a literatura de Eng. de Software aborda 5 fatores


Gênero


Raça


Idade


Nacionalidade


Deficiência

Rodríguez-Pérez, G., Nadri, R., & Nagappan, M. (2021). Perceived diversity in software engineering: a systematic literature review. Empirical Software Engineering, 26(5), 1-38.



Perspectiva relativa de privilégio

Homem Cisgênero


Branco


Hétero


Classe média


Brasileiro/Latino-americano



Trecho de “Pedagogia do oprimido” 
Paulo Freire

“Descobrir-se na posição de opressor, 
mesmo que sofra por este fato, não é ainda 
solidarizar-se com os oprimidos. Solidarizar-
se com estes é algo mais que prestar 
assistência a trinta ou a cem, mantendo-os 
atados, contudo, à mesma posição de 
dependência (…) a solidariedade 
verdadeira com eles está em com eles 
lutar para a transformação da realidade 
objetiva” 



Breve relato do meu trajeto e  
lições aprendidas ao longo do caminho





Academy UFPE

Desde 2015


Espaço seguro (safe space)


Início: diversidade de gênero


Hoje inclui diversidade racial e etária


Preocupação até com formulário de inscrição



Hackathons e o alerta ao ler "hack.edu"
Warner and Guo (2017)

Baixa participação feminina


Ambiente geek é pouco acolhedor para grupos sub representados


Mulheres relataram a cultura hacker como desencorajador para participarem


Falta de inclusão faz com que grupos subrepresentados percam 
oportunidades de aprendizado, networking e trabalho

Warner, J. and Guo, P.J., 2017, August. Hack. edu: Examining how college hackathons are perceived by student attendees and non-attendees. In Proceedings of the 2017 ACM Conference on International Computing Education Research (pp. 254-262).

http://hack.edu


Participação feminina em Game Jams

Proposta para “pivotar” tema de Mestrado


Publicação no WIT em 2018


Organização da UFPE Game Jam


Insegurança feminina no pré-evento diminui muito após a game jam


Anúncios direcionados para mulheres aumentaram taxa de inscrição feminina


Best paper award na ICGJ’19  
(única conferência em game jams e hackathons)


1o lugar CTD SBGames 2020

Cláudia Ferraz



Replicando questionários em hackathons

Mulheres subestimadas em hackathons


"Deixa que eu faço essa parte, é mais difícil"


"Vai fazendo o slide que eu corrijo esse bug"


“Tu sabe colocar a função nesse botão aqui, né?” 



Convite para alunas

E-mail geral convidado alunas estudarem participação feminina em 
hackathons


Diversas respostas pedindo orientação ligada a outros tópicos ligados a D&I


Ninguém do corpo docente com interesse em orientar no tema 


Alunas e alunos chegando por indicação



Graduação (TCC)

Grad -> Mestrado

Mestrado

Cláudia Ferraz Natália Pinheiro Larícia Mota Victor Leal Juliano Vaz

Rafa Prado Igor PoncellDayanne CoutinhoLavínia PaganiniGlauciene Peixoto

2017 2022

Gerou publicações em conferências/journals



Participação feminina em hackathons

Hack Grrrl: 1o hackathon para 
público feminino na região


Aspectos positivos do evento:  
Ambiente seguro, sororidade e 
colaboração 

Problemas com homens em 
outros eventos: Manterrupting, 
Mansplaining, habilidades 
subestimadas


Diversas publicações: ICGJ’19 
(best paper), CHASE’20, FIE'21

Lavínia Paganini



Participação de pessoas TGNC em 
hackathons

Entrevistas com participantes Transgênero e não conformistas de gênero


Guidelines para tornar hackathons mais inclusivas para pessoas TGNC


Publicação na IEEE Software “How Trans-inclusive are hackathons?”


Roteiro de possíveis etapas que 
podem levar uma pessoa TGNC  
a desistir de uma hackathon

Rafa Prado



Políticas de D&I em empresas

Natália entrevistou colaboradores LGBTQIA+ de 2 empresas 


Expectativa x Realidade (1 empresa validada e outra invalidada)


Publicação na Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje


Igor entrevistou pessoas de gestão e devs de diversos grupos de 3 empresas


Confronto de perspectivas


Pessoas neurodivergentes invisibilizadas


Artigo no SBES-IIER 2022

Natália Pinheiro Igor Poncell



Aspectos motivacionais e desafiadores para a 
permanência de pessoas negras na área de 
Computação

Provavelmente 1o TCC do CIn focado em pessoas negras


Baixa representatividade negra em docentes e corpo técnico como fator 
desestimulante


Microagressões de tratamento discriminatório indireto 


Principais motivações


interesse por tecnologia; ascensão social; bons salários


Principais desafios


dificuldades nas disciplinas; falta de apoio institucional; dificuldades financeiras

Juliano Vaz



Cuidados que surgiram intuitivamente

Pautas identitárias precisam de alunas e alunos com lugar de fala 


Protagonismo de estudantes nos trabalhos e apresentações 


Coleta de dados sensíveis (quali e quanti)


Composição de bancas avaliadoras




Práticas além das orientações

Reforçar a postura de aprendiz


Leitura de conteúdo não acadêmico


Fomento de iniciativas voltadas para grupos sub representados


Exercício da empatia, conversando e escutando as pessoas destes grupos 
para entender melhor suas dificuldades


Sinalizar de alguma forma para estudantes que há um canal aberto


Atuação nos bastidores e uso dos privilégios





https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2022/07/28/vaqueiro-hetero-hasteia-simbolo-lgbtqia-como-pedido-de-respeito-ao-proximo.htm

De forma simbólica, devemos ser um Chapada, carregando bandeiras de grupos minorizados, 
mas seguindo a ideia passada por Paulo Freire, de participarmos da luta para a transformação 
da realidade


