
Transcrição de Entrevista n º 19 

 

E – Entrevistador  

E19 – Entrevistado 19   

Sexo – Masculino 

Idade – 22 anos 

Área de Formação – Engenharia Informática 

Investigação  

 

 

Acredita que a educação de uma criança é diferente perante o facto de “ser 

homem/mulher”? Mais protecção, brinquedos e brincadeiras diferentes…  

 

Sim, acredito, pelo menos as meninas ligam-se mais com as mães e os filhos mais 

com os pais não creio que seja a regra mas... poderá ser o que está a acontecer e depois 

também os brinquedos, os rapazes viram-se mais para as consolas, tecnologia, isso pode ser 

logo um indício do porquê de quando forem mais velhos, os rapazes entrarem nas 

tecnologias e daí vêm-se menos mulheres nessa área. 

 

Acredita que o facto de ser homem/mulher criou diferentes expectativas por 

parte da família ou para o seu futuro profissional? Qual julga ser a razão?  

 

Acho que não, os meus pais ainda são um bocado antiquados e acho que queriam 

aquilo que eu seguisse, e acho que queriam o meu melhor, o meu bem. 

 

Identifica na sociedade, na escola e inclusivamente no marketing mensagens 

que distingam profissões mais femininas ou masculinas?  

 

Claro que sim,  os CEOs das empresas normalmente são mais homens, embora o 

empreendedorismo esteja a crescer no lado das mulheres, há cada vez mais mulheres 



empreededoras, mas na mesma há uma grande maioridade de homens, então há certos 

empregos que são mais ocupados por homens e outros para mulheres  

 

E - Na sua adolescência o que esperava/sonhava em relação aos estudos, 

carreira e progressão?  

 

Sempre quis seguir algo relacionado com engenharia informática.... E a prova disso 

é que foi a única única opção quando me candidatei ao ensino superior. 

 

E - Acredita que o facto de ser homem/mulher condiciona ou pode condicionar 

a escolha da profissão? Quais as razões na sua opinião?  

 

Sim, se desde pequenos os miúdos são mais eficazes no mundo das tecnologias e 

computadores, têm mais tendência a seguir essa área, enquanto que as senhoras não, 

portanto ... (hum) acho que é um facto tendencioso. 

 

E - Acha que pode ser um factor de identificação com a área? 

Sim.. acho.  

 

E - Porque escolheu a Tecnologia? Qual foi a motivação para a escolha da 

profissão?  

Os jogos, provavelmente. 

 

E - Vontade de conhecer o que estaria por trás ? 

 

Não sei bem, ou mesmo a fixação por tecnologias, por acaso não sabia muito bem. 

Quando entrei para informática deparei-me com programação e nunca tinha contacto na 

minha vida e foi um impasse mas depois habituei-me e comecei a gostar. 

 

 

 



E - Qual foi a reacção do círculo de relações?  

 

Foi boa, foi normal... 

 

E - Na sua opinião qual a explicação para uma significativa ausência das 

mulheres no campo da tecnologia? 

 

Acho que  facto de desde pequenos os homens estarem mais ligados às tecnologias e 

as mulheres não.... 

 

E: Acredita que é esse o facto de existerem mais homens em áreas 

tecnológicas?  

 

 (hum) sim, desde pequenos o facto de se interessarem por tecnologia ...acho que é 

mais isso ...  

 

E - Acha que as mulheres não exploram mais a tecnologia porque não têm 

acesso a elas? 

 

Não, porque têm outras preocupações e desde pequenas gostam mais de tar com a 

familia enquanto que os homens ficam mais solitários, ver televisão, séries, filmes, mais 

isso ... 

 

E - Acredita na existência de uma cultura masculina no que refere às 

tecnologias? Como explica esse facto?  

 

Ainda sim.... Mais vai desaparecer, os homens dominam esta área mas estão cada 

vez mais a aparecer senhoras nas áreas das tecnologias. 

 

 

 



E - Qual a impressão que teve quando entrou pela primeira vez no mundo 

académico?  

 

Era normal.... Por exemplo, nós tinhamos raparigas na turma que eram más, mas 

também havia homens maus, era tudo mais ou menos igual....  

 

E - Acha que as raparigas tinham que adptar o seu comportamento para se 

sentirem aceites/ mais integradas? 

 

Não, não... elas não tinham mesmo vergonha nenhuma em mostrar aquilo que eram.  

 

E - Acha que a raparigas que entram para esta área possam ter uma visão mais 

masculina visão mais prática que se costuma caracterizar num homem? 

 

Sim. 

 

E - E quando iniciou a actividade profissional, o que sentiu no local de 

trabalho? Como foi a recepção pelos colegas? Existiu tratamento igual ou 

diferenciado? De que forma?  

 

É normal, é completamente normal. Como se tivesse numa relação qualquer ou a 

estudar ... Mas o ambiente de investigação é um bocado diferente do ambiente empresarial. 

 

18 – Acredita que os homens sentem a sua identidade afectada pela entrada das 

mulheres no mundo tecnológico? De que forma? E porquê? 

 

Sim, ... sinto que se possam sentir ameaçados... Não pessoalmente mas sinto que 

possa ser por aí. 

 

 



E - Acredita que pode haver um fechamento por parte dos homens à entrada 

de mulheres? 

 

Sim, exactamente. 

 

E - Prefere trabalhar com homens ou mulheres?   

 

Tanto me faz.  

 

E - Alguma vez se sentiu favorecido/lesado no contexto profissional por ser 

homem/mulher?  

 

Não, acho que não... 

 

E - Existe igual tratamento e condições para homens e mulheres no 

departamento onde desenvolve actividade? Igual valorização, apoio, oportunidades?  

 

(hum) não, acho que os professores lá no departamento não fazem distinção.. acho 

eu ... pode haver é projectos que se adaptem mais às mulheres e outros mais aos homens, 

mas eu acho que os professores que estipulam os projectos não o fazem direccionado para 

um feminino nem para o masculino. 

 

E - Existe alguma política que promova a Igualdade de Género? Se sim, qual?  

 

Não. 

 

 

 

 



E - Alguma vez sentiu que o trabalho interferiu com planos pessoais ou 

familiares? De que forma? E no que refere à dedicação ao espaço doméstico, 

prejudica a progressão e dedicação à carreira?  

 

Sim, ja interferiu... às  vezes tenho de abdicar do meu tempo para me dedicar à 

investigação. 

 

E - No que refere à desigualdade entre homens e mulheres no campo da 

tecnologia, acredita que é possível a mudança? Se existissem mais mulheres na 

tecnologia, acha que existiriam vantagens? Quais?  

 

Eu acho que sim... às vezes vemos rapazes no nosso curso engenharia informática, 

são os chamados de Geeks e eu não gosto muito de ver isso e normalmente os informáticos 

são muito conhecidos por causa disso (hum) e às vezes as pessoas de cursos exteriores vêm 

informática assim, mas não ... muitas pessoas não são assim, mas ainda há um determinado 

grupo que ainda é assim, eu gostaria que isso desaparecesse, e se entrassem mais mulheres 

para o nosso curso de certeza que iriam conseguir isso.  

 

E - Apresenta alguma sugestão e ideias que promovam a igualdade de género 

no campo tecnológico?  

 

Não sei...(hum) Talvez tenham mais receio ... até porque elas não têm tanta prática 

em tecnologias e depois têm esse receio em sair para esta área. 

 

E - Achas que saber à partida que é um mundo de muitos homens as pode 

inibir ? 

Sim, também, mas acho que cada vez isso está a desaparecer mais. 

 

Obrigado pela colaboração! 

 

 


