
Anexo 2 – Guião da Entrevista  

 

Indentificação do Entrevistado : Idade / Sexo / Formação  

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

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

2 - Sentiu exigências diferentes comparativamente com irmãos/ãs? 

3 – 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?  

4 - Identifica na sociedade, na escola e inclusivamente no marketing mensagens que distingam 

profissões mais “femininas/masculinas”?  

5 - Na sua adolescência o que esperava/sonhava em relação aos estudos, carreira e 

progressão?  

6 - Acredita que o facto de ser homem/mulher condiciona ou pode condicionar a escolha da 

profissão? Quais as razões na sua opinião?  

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

8 - Qual foi a reacção do círculo de relações?  

9 - Na sua opinião qual a explicação para uma significativa ausência das mulheres no campo da 

tecnologia? 

10 - Acredita na existência de uma cultura masculina no que refere às tecnologias? Como 

explica esse facto?  

11 - Acredita existir algum motivo para que os homens se identifiquem mais com a tecnologia? 

Quais?  

12 - Qual a impressão que teve quando entrou pela primeira vez no mundo académico?  

13 - Notou a existência de uma imagem Masculinizada? Alguma vez se sentiu diminuída/o? E 

desmotivada/o? Como era a relação com os colegas? 

14 – E quando iniciou a actividade profissional, o que sentiu no local de trabalho? 

15 -Como foi a recepção pelos colegas? Existiu tratamento igual ou diferenciado? De que 

forma?  

16 -Teve de alterar e adaptar o seu comportamento para ser aceite?  

17 – Acredita que os homens sentem a sua identidade afectada pela entrada das mulheres no 

mundo tecnológico? De que forma? E porquê? 



18 – Como caracteriza a atmosfera no departamento laboral? Existe colaboração? Ou é um 

espaço muito competitivo? Como caracterizaria a relação entre homens e mulheres?  

19 – Prefere trabalhar com homens ou mulheres?   

20 – Alguma vez se sentiu favorecido/lesado no contexto profissional por ser homem/mulher? 

Em que situações? O que sentiu?  

21 – Acredita existirem mais barreiras/ser mais difícil a progressão na carreira das mulheres? 

Como explica na sua perspectiva este facto?  

22 – Existe igual tratamento e condições para homens e mulheres no departamento onde 

desenvolve actividade? Igual valorização, apoio, oportunidades?  

23 – Qual acredita ser a perspectiva da empresa relativamente ao trabalho 

masculino/feminino? Existe alguma política que promova a Igualdade de Género? Se sim, 

qual?  

24 – No que refere ao espaço doméstico, existe igualdade na distribuição de tarefas nas 

tarefas domésticas?  

25 – Sente pressão para conciliar com igual dedicação o doméstico como o profissional?  

26 – 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?  

27 – Alguma vez pensou desistir ou se sentiu desmotivado/o? Porquê? Sente apoio por parte 

da família, dos colegas de trabalho, auto-motivação ou força de vontade… 

28 – 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?  

29 – Apresenta alguma sugestão e ideias que promovam a igualdade de género no campo 

tecnológico?  

 

 

 

 

 

 

 

 


