
Anexo 3 - Guião da Entrevista Adaptado para Entrevistados das 

Ciências Sociais e Humanas 

 

Idade – Formação - Sexo 

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

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

2 – 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?  

3 – Identifica na sociedade, na escola e inclusivamente no marketing mensagens que 

distingam profissões mais “femininas/masculinas”?  

4 – Qual foi a motivação para a escolha da profissão? 

5 – No contexto académico como explica a ausência de homens de áreas mais humanísticas, 

sociais e de educação?  

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

profissão? Quais as razões na sua opinião? 

7 – Acredita na existência de uma cultura masculina no que refere às tecnologias? Como 

explica esse facto? 

8 – Na sua opinião qual a explicação para uma significativa ausência das mulheres no campo 

da tecnologia? 

9 – Acredita existir algum motivo para que os homens se identifiquem mais com a tecnologia? 

Quais?  

10 – Acredita que os homens podem sentir a sua identidade afectada pela entrada das 

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

11 – Prefere trabalhar com homens ou mulheres? Porquê?   

12 – O que pensa das políticas de igualdade de género vigentes no país? São suficientes? 

Reconhecidas? Transmitidas? Visíveis e valorizadas?  

13 – Acredita existir mais barreiras/ ser mais difícil a progressão de carreira das mulheres? 

Como explica na sua perspectiva este facto?  

14 – No que refere ao espaço doméstico, existe simetria nas tarefas domésticas? 

15 – Alguma vez sentiu que o trabalho interferiu com planos pessoais ou familiares? De que 

forma?  

16 - E no que refere ao tempo despendido com o espaço doméstico, prejudica a progressão e 

dedicação à carreira?  

17 – No que refere à assimetria 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?  



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

tecnológico?  

 


