
Transcrição de Entrevista nº 10 

 

 

E – Entrevistador  

E10 – Entrevistado 10 

Sexo – Feminino  

Idade – 31 anos 

Área de Formação – Engenharia Informática 

 

E - Acredita que a educação de uma criança é diferente perante o facto de 

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

É diferente, mas não sei se isso vem de uma atitude dos próprios pais ou se das 

próprias crianças… eu estou grávida (risos) mas acho que a sociedade está mesmo 

preparada, por exemplo os pais vão às compras não vão comprar uns carrinhos para dar 

à menina mas acho que não é uma influência dos pais, é uma questão de … (hum) bem 

se calhar há meninas que gostam de brincar com carrinhos na mesma… não vejo a 

diferença por aí, mas acho que houve uma altura em que as crianças eram educadas 

nesse caminho agora acho que não.   

E - 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?  

Não, de todo…  

E - Identifica na sociedade, na escola e inclusivamente no marketing 

mensagens que distingam profissões mais “femininas ou masculinas”?  

(hum) (pausa) eu quero acreditar que hoje em dia não (risos)… eu não presto 

muita atenção à publicidade (risos) mas deixe-me pensar (pausa) não me parece…  

 

 

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

carreira e progressão?  



Eu queria farmácia e acabei por seguir informática, portanto acabei por seguir 

um caminho completamente diferente do que aquele que achava na altura que ia fazer…  

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

profissão? 

A minha motivação foi a mais básica possível, foi porque não tinha média para 

entrar em farmácia e fui para informática porque na altura, e agora também, estava num 

desenvolvimento muito grande e com perspectivas futuras de carreiras e foi por aí…  

E - Qual foi a reacção do círculo de relações?  

Nenhuma especial, a minha mãe gostava que eu fosse enfermeira, acho que as 

mães têm aquela teoria das filhas seguirem enfermagem, o meu pai é indiferente… mas 

ela também nunca me influenciou nesse sentido, mas eu sabia que ela gostava.  

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

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

Não acredito… se calhar estou enganada mas não acredito (risos) pelo menos 

comigo não aconteceu nada disso. 

E - Teve uma turma muito masculinizada?  

Sim, em informática normalmente somos umas cinco raparigas para trinta 

rapazes…  

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

tecnologias? Como explica esse facto? 

Acho que ainda um bocadinho… eu acho que eles têm muita tendência para 

jogos e para aqueles grupos de LAN party para jogar e acho que as raparigas não perdem 

tempo com isso, embora já apareçam algumas, é verdade… mas não perdem assim tanto 

tempo, a perder um fim-de-semana a jogar computador, penso eu…  

 

E - Acredita que esse facto pode provir de alguma predisposição? 

Não sei, mas penso que não.   



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

mulheres no campo da tecnologia? 

Não sei, falta de interesse, falta de conhecimento se calhar um bocadinho da área 

e do que se faz… eu vi muitas colegas minhas, algumas, muitas não, a mudarem de 

curso… o curso também tem um elevado grau de dificuldade, mas não me parece que 

isso faça diferenças entre raparigas e rapazes… mas vi muitas a optarem depois por 

outros cursos… 

E - Acredita que pode ter a ver com falta de identificação, inclusive pelo 

ambiente muito masculino?  

Pois, é possível que sim…  

E - Acredita existir algum motivo para que os homens se identifiquem mais 

com a tecnologia?  

Sinceramente não vejo porquê (risos)  

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

académico?  

Eu nunca senti qualquer tipo de discriminação ou qualquer outra coisa, nunca 

fiquei de parte, até porque eu conhecia alguns rapazes de tecnologia já de há muitos 

anos, no secundário e nunca vi qualquer problema mesmo de integração… nunca vi 

nada disso, também posso ter tido sorte…  

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

trabalho? 

Eu fui estagiar no (nome da empresa) na informática e havia vários 

departamentos juntos e por acaso não sentia aquela divisão tão grande, de raparigas e 

rapazes e fui totalmente bem recebida…  

 

E - Acredita que os homens sentem a sua identidade afectada pela entrada 

das mulheres no mundo tecnológico?  

(risos) eu acho que não.  



Não acredita que possam sentir a tecnologia como uma “propriedade 

masculina”? Ouve-se por exemplo falar muita vez da imagem do Geek que é 

masculino…  

Não… eu não sei até que ponto eles gostam muito da ideia do geek mas é um 

facto, quando se fala em informática associa-se ao geek, nós aqui brincamos com isso, 

com os óculos fundo de garrafão, que não faz nada, que não sai de casa… mas eu não 

acho, para já, é ridículo pensar nisso assim… portanto, eu acho que eles não gostam 

muito dessa imagem, espero que não pelo menos… se fosse comigo não ia gostar. 

E - Como caracteriza a atmosfera no departamento laboral? Existe 

colaboração? Ou é um espaço muito competitivo? Como caracterizaria a relação 

entre homens e mulheres?  

Eu vim de lisboa para aqui, mas quando se chega aqui e vimos de um sítio como 

Lisboa, é como do dia para a noite… eu quando cheguei aqui vinha com um receio 

imenso, falei com o (chefe de departamento) e disse que vinha com um bocadinho de 

medo porque eles eram já um grupo muito fechado… fechado entre aspas, eu pelo 

menos achava que sim, e que se calhar chegava aqui e não era muito fácil integrar-me e 

foi precisamente o contrário… tentam sempre integrar-nos logo e correu muito bem e 

fiquei muito contente com esta decisão porque foi um choque ao início…  

E - Prefere trabalhar com homens ou mulheres?   

É indiferente…  

E - Qual acredita ser a perspectiva da empresa relativamente ao trabalho 

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

Se sim, qual?  

Aqui sim, sim, completamente iguais… nem sequer há um plano de carreira 

diferente para mulheres e para homens.  

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

homem/mulher? 

Não…  



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

departamento onde desenvolve actividade? Igual valorização, apoio, 

oportunidades?  

Sim…  

E - Acredita existir mais barreiras/ ser mais difícil a progressão de carreira 

das mulheres? Como explica na sua perspectiva este facto?  

Eu aqui penso que não, até porque na altura que engravidei falei com o (chefe de 

departamento) porque fiquei com essa dúvida e fui posta completamente à vontade, 

agora acredito que ainda haja sítios onde “ah ela vai ter menos tempo, menos 

disponibilidade e se calhar isto não vai correr tão bem, temos de recorrer a outra pessoa” 

acredito que sim… eu não conheço nenhum caso assim, mas acredito… 

E - No que refere ao espaço doméstico, existe igualdade na distribuição de 

tarefas nas tarefas domésticas?   

Sim…  

E - Sente pressão para conciliar com igual dedicação o doméstico como o 

profissional?  

Eu não tenho muito tempo para estar em casa sinceramente, porque eu não vivo 

aqui, vivo em (nome da cidade), faço a viagem todos os dias, ainda perco… (hum) é 

assim, não saio daqui tarde, mas ainda perco tempo, a viagem para lá, a viagem para cá 

ainda leva algum tempo… mas não é a empresa que me impede, não trabalho em casa, 

não tenho de levar trabalho para casa…   

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

familiares?  

Aqui não…  

E - E no que refere à dedicação ao espaço doméstico, prejudica a progressão 

e dedicação à carreira?  

Agora não, eu não sei quando for mãe mas espero que não…  

E - Alguma vez pensou desistir ou se sentiu desmotivado/o?  



Não, pelo contrário…  

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

tecnologia, acredita que é possível a mudança?  

Já se começa a ver uma diferença muito grande, já há mais raparigas do que há 

uns anos atrás, não sei se isto alguma vez vai ficar equilibrado, sinceramente acho que o 

equilíbrio aqui nunca vai acontecer… quer dizer, daqui a uns anos talvez… mas eu vejo 

sempre mais interesse de homens nesta área do que mulheres…  

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

género no campo tecnológico?  

Eu como não percebo essa distinção, não é distinção é… ainda não consegui 

encontrar motivos para a falta de interesse das mulheres, não consigo arranjar uma 

solução para… bom, também não é um problema… mas de facto não consigo entender, 

eu sei que é uma questão de interesse, as pessoas gostam mais de outras coisas, aposta-

se em profissões que depois não é bom, principalmente hoje em dia quando ainda há 

algumas áreas onde há muita saída profissional, e essa é uma das razões para eu não 

perceber porque é que não se opta por esse tipo de saída…  

Acredita que pode ter a ver com um factor de desconhecimento do que é a 

tecnologia, principalmente por parte das raparigas?  

Pode ser, ou então é mesmo falta de gosto na área, não sei… mas provavelmente 

poderá ser falta de conhecimento.  

Obrigado pela disponibilidade! 

 

 

 

 

 

 



 

 


