
Transcrição de Entrevista nº 11 

 

 

E – Entrevistador  

E11 – Entrevistado 11 

Sexo – Masculino  

Idade – 25anos 

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…  

Sim, há sempre alguns, digamos limites… limites entre homens e mulheres, 

entre rapazes e raparigas em termos de brincadeiras mas o seu core (núcleo) será quase 

igual mas… (risos)  

E - Como é que caracterizaria esses limites?  

Não sei há brincadeiras adequadas para rapazes e brincadeiras adequadas para 

raparigas… 

E - Porquê?  

Sei lá… é uma questão de pudor ou digamos que os homens são mais liberais, 

ou os rapazes têm brincadeiras mais liberais e as raparigas não…   

E - Sentiu exigências diferentes comparativamente com irmãs? 

Sou filho único…  

E - Acredita que o facto de ser homem criou diferentes expectativas por 

parte da família ou para o seu futuro profissional?  

Não, julgo que não…  

 



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

mensagens que distingam profissões mais “femininas ou masculinas”?  

Sim… digamos que sim, um anúncio de um canalizador é totalmente diferente 

de um anúncio de uma secretária e há esses estereótipos de, por exemplo, falando já na 

secretária é um emprego, mas isso gerado pela própria sociedade inicialmente que era 

para mulheres, ou se calhar pela capacidade de organização (risos).  

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

carreira e progressão?  

Não ambicionava muito, sendo sincero…Ambicionava ter um curso e seguir 

uma carreira na qual me interessasse, por isso é que vim para a área da informática…  

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

profissão?  

Foi mesmo o gosto pela informática…  

E - Qual foi a reacção do círculo de relações?  

Normal…  

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

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

Não… é assim, eu gostava de acreditar porque acho que as pessoas devem ser 

avaliadas pelas suas competências e não pelo seu sexo…  

E - Acredita que no momento da escolha da profissão o facto de as mulheres 

saberem à partida que vão entrar num mundo muito masculinizado as pode de 

certa forma demover?  

Sim… julgo que nos sentimos mais à vontade dentro de um meio que 

conhecemos melhor ou que nos damos melhor digamos assim…  

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

mulheres no campo da tecnologia? 

Eu acho que em parte é por causa do tempo que despendemos…  



E - Acredita que as mulheres têm menos disponibilidade?  

Sim (risos). 

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

tecnologias? 

Já foi mais, agora nem tanto…  

Como explica esse facto? 

Não sei… acho que foi mesmo por causa do interesse, acho que os homens 

sempre se ligaram mais às tecnologias e às novas tecnologias digamos assim… mas isso 

vem detrás quando a tecnologia não era algo palpável e não era tão fácil…  

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

com a tecnologia?  

Não sei…  

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

académico? Como era a relação com os colegas? 

(risos) tínhamos poucas raparigas, mas tínhamos algumas… era normal, entre 

amigos…  

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

das mulheres no mundo tecnológico?  

Não…  

E - Como caracteriza a atmosfera no departamento laboral? Existe 

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

entre homens e mulheres?  

Não, aqui existe muita colaboração… a competitividade aqui não é entre nós, é 

entre empresas, e aqui dentro sempre foi partilhado um espirito de colaboração seja 

entre homens ou mulheres…  

 



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?  

Não… baseia-se nas competências de cada individuo…  

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

homem? 

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?  

Aqui nesta empresa não… sinceramente não sei, mas diria que é uma questão de 

… há aí uma administradora de uma empresa tecnológica, li há pouco tempo mas 

também não sei qual é… mas não sei, não tenho grande opinião…  

E - Acredita que pode estar de certa forma a algum estereótipo da mulher?  

Sim, mas isso são preconceitos errados pelo menos na minha óptica, porque 

temos a noção que um homem será um melhor líder na área da tecnologia, digamos 

assim, em comparação com outra área qualquer, por exemplo, secretariado ou outra 

coisa onde não vemos se calhar um homem num cargo de administração… é uma 

questão de estereótipos errados.   

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

familiares? De que forma?  

Sim (risos) quando há muito trabalho acaba sempre por interferir um bocado…  



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

e dedicação à carreira?  

Não, normalmente são sempre deixadas para trás…  

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

tecnologia, acredita que é possível a mudança?  

Sim, eu julgo que sim… há cada vez mais mulheres a entrar para o mundo da 

tecnologia e para todas as áreas, e que daqui para a frente poderá mudar, mas acho que 

vai continuar a haver sempre mais homens…  

E - Se existissem mais mulheres na tecnologia, acha que existiriam 

vantagens? Quais?  

Sim, há coisas que se calhar uma mulher faz melhor que um homem, na 

capacidade de liderança, de organização e por aí…  

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

género no campo tecnológico?  

Não, foi como lhe disse, baseia-se tudo em estereótipos que dizem que o homem 

está mais pré-formatado para trabalhar com tecnologia do que as mulheres… 

actualmente, e cada vez mais será mentira, baseia-se em gostos, em compreender as 

tecnologias e conseguirem trabalhar com elas e acho que se há-de chegar a um 

consenso, cada vez mais….  

 

 

Obrigado pela colaboração! 

 

 

 


