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RESUMO:  
O estudo sob a abordagem de gênero analisa as trajetórias de trabalhadores, principalmente 
mulheres, na área da produção de softwares, característicos das novas tecnologias da 
informação, entendidas, como redutos masculinos. As relações estabelecidas entre gênero e 
tecnologia, são consideradas esferas interferidas a partir de atuação na dimensão da cultura.  
Em tese, as mulheres estariam engendrando ciência e tecnologia. O estudo de caso 
organizacional desenvolveu-se na (SEFAZ/SE), que integra 84 profissionais distribuídos em 
quinze ocupações (58 homens e 26 mulheres), em que foram analisadas as funções de 
analistas de Sistemas e Programadores. Foram utilizadas fontes como: revisão bibliográfica; 
documentos da instituição e dados estatísticos sobre o perfil dos trabalhadores. As estatísticas 
descobrem a permanência da segmentação e divisão sexual do trabalho.  
Palavras-Chaves: Gênero, Trabalho-qualificação, Informática. 

 
 

AROUND GENDER CONSIDERATIONS OF CHANGES IN WORK AND 
QUALIFICATION REQUIREMENTS OF THE TECHNOLOGICAL 

ENVIRONMENT OF A PUBLIC INSTITUTION OF STATE SERGIPE. 
 
SUMMARY:  
The Study under the gender approach analyzes workers' trajectories, mostly women, in the 
soft wares , characteristic of the information new technologies, understood how masculine 
redoubts. The relations established between gender and technology, healthy considered 
mutually interfered spheres from the performance in the culture dimension. In thesis, the 
women would be, engineering science and technology. The study of case organizational it 
developed in (SEFAZ/SE), who integrates 84 professionals distributed in 15 occupations (58 
men and 26 women), in which they were analyzed analysts' Systems and Programmers 
functions. They were used sources how: bibliographical revision, institution documents and 
statistical dice about workers' profile. The statistics discover the work segmentation and 
sexual division permanence. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos tem-se vivenciado um fenômeno social visível de interesse entre 

capital e trabalho, em conseqüência das novas constituições as quais a sociedade vem 

passando, provocadas pela globalização, pelo ingresso de novas tecnologias, pelo processo de 

reforma do sistema produtivo, em que irá compreender todo um sistema social em suas mais 

diversas simbologias. Tais mudanças são representadas pelas novas configurações do sistema 

capitalista, com a transposição do paradigma do modelo fordista em detrimento do modelo de 

acumulação flexível traz à tona novas caracterizações, como: aumento das inovações 

tecnológicas trazidas pela informática, pela microeletrônica, o aumento da produtividade e 

competitividade que desembocaram na flexibilidade dos processos de produção.  

A eletrônica amplia o incremento da automação, da robótica, da telemática, além de 

originar outras formas de utilização da força de trabalho, em que surgem para a sociedade 

novas requisições em termos de qualificação, competência e formação profissional, onde a 

nova dinâmica dos processos de trabalho compreende novas organizações sexuais no interior 

das empresas. Surgem também mudanças nas relações das empresas, além do aparecimento 

de novos processos organizacionais da produção e do trabalho no seu interior, que tem como 

objetivo maior o aumento da eficiência e do lucro onde se espalha os exercícios da 

terceirização. Nessa linha de reflexão, é importante perceber a posição das mulheres nos 

espaços de trabalho, como aparecem nos processos hierárquicos, para se visualizar as divisões 

de gênero. Conforme enfatiza Cruz: 

A categoria analítica gênero constitui um instrumento de análise adequado 
para o estudo das desigualdades das mulheres por se entender que o conceito 
de gênero desconstrói a arqueologia de significados a partir de vários 
espaços em que ele se constrói: a família, o mercado de trabalho, as 
instituições e a subjetividade. (CRUZ, 2005, p.45). 

Para Torres, a categoria gênero está diretamente ligada à divisão sexual do trabalho, 

assim como, as novas situações que estão ocorrendo no mundo do trabalho e que processam 

as diferenças sexuais em diferentes contextos históricos. (TORRES, 2006). De tal modo, a 

qualificação profissional que se transforma constantemente, exige do trabalhador um novo 

comportamento produtivo, baseado no compromisso com as metas para atuação profissional. 

As qualificações/competências cognitivas estão relacionadas com as características e figuras 

masculinas: leitura e interpretação de dados, lógica funcional, capacidade de abstração, 

criatividade, responsabilidade, iniciativa e autonomia; como competências comportamentais 

(CRUZ, 2005). As TICs têm causado mudanças nos papéis femininos, com destaque no ramo 

da informática e Software, responsável pelo código que comanda os computadores. A partir 
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de tais evidencias o estudo discute o processo de trabalho e as transformações das TICs, 

focalizando o seu acesso para as mulheres. A partir de tais discussões buscou-se compreender 

as mudanças ocorridas na área de informática da SEFAZ/SE, e descobrir de que forma se 

realiza uma possível transformação/democratização das relações sociais de gênero.  

Para este estudo, aventou-se a hipótese de que a exigência de flexibilidade 

comportamental nos novos conceitos de produção está relacionada com a maior flexibilidade 

de mulheres nos processos interativos.  Pesquisar as relações de gênero a partir das 

transformações no trabalho e dos requisitos de qualificação necessários na área de informática 

da SEFAZ/SE expressa formas de interrogar a respeito da inserção da mulher em tal campo, 

como representante social e capaz de desempenhar qualquer atividade e não como submissa 

ao sexo masculino e incapaz de realizar operações sempre vistas numa ótica masculina, 

expressada pelo “machismo”, e pelo sistema patriarcal, em que é possível observar fielmente 

a continuidade da dominação originária deste sistema que se faz presente em todas as 

estruturas da sociedade capitalista. Em síntese, o patriarcado é identificado como sistema 

sexual de poder, como a organização hierárquica masculina da sociedade, que se perpétua 

através do matrimônio, da família e da divisão sexual do trabalho. (CRUZ, 2005, p.40). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo apresenta características de natureza qualitativa sem desconsiderar 

dimensões quantitativas, de modo a proporcionar uma análise crítica e reflexiva do objeto de 

estudo. Do ponto de vista metodológico a opção recaiu sobre o estudo de caso 

organizacional, pela possibilidade de analisar situações concretas de trabalho na área 

tecnológica da SEFAZ/SE através da análise das relações de gênero. O campo de estudo 

constituiu a área de informática da instituição pública estadual: Secretaria de Estado da 

Fazenda de Sergipe (SEFAZ/SE), localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, 7915- 

Aracaju/SE. O universo da pesquisa era composto de 84 trabalhadores, onde58 são homens e 

26 são mulheres, distribuídos em quinze cargos diferentes, em que seis cargos são de chefia.  

Foram consultadas diferentes fontes: consulta a literatura sobre o tema e objeto de 

pesquisa, empregando-se o material teórico embasado em referências bibliográficas voltadas 

às questões de gênero, a análise da categoria trabalho, qualificação, e, sobretudo as novas 

tecnologias, com destaque para as TIC; análise de documentos sobre o histórico da instituição, 

arquivos com dados necessários para sistematização do perfil dos trabalhadores. Os aspectos 

históricos utilizados apontam para a necessidade de desvendar as representações dos 
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profissionais da área tecnológica da SEFAZ/SE, observando-se como se desenvolve os 

processos de trabalho e as relações sociais entre eles, estabelecidas a partir da vivência dia-a-

dia. 

CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA 

Partimos do pressuposto de que o mundo atual vive transformações decorrentes do 

desenvolvimento econômico e tecnológico e que merecem estudos para compreender o que se 

passa nas diferentes sociedades e como as pessoas incorporam as modificações. 

Compreende-se que a globalização afeta as manifestações culturais que se encontram 

frente a uma tensão entre as influências globais e as resistências locais. As relações de gênero 

fazem parte das manifestações culturais e estão passando por transformações que têm a ver 

com o desenvolvimento de tecnologias no âmbito da produção, do consumo, da reprodução, 

da educação e muitos outros. Nessa linha de reflexão, segundo Barros (2008), o conceito de 

gênero possui várias formas, mas pode ser visto como uma construção social irregular a partir 

da hierarquia entre os sexos. Há suposições de que tal conceito já passou por três etapas, onde 

a primeira era vista como uma diferença biológica; a segunda seria uma “libertação” de um 

gênero em relação ao outro; e a terceira etapa seria a produção e reprodução dentro da 

sociedade. Para Scoot, gênero diz respeito às relações de poder que constituem um campo 

onde este é articulado. (SCOOT, 1991).  

É importante perceber que sempre existiu uma divisão dual de gênero e que esta se 

expressa pela dominação do homem em relação à mulher e que apesar dos avanços obtidos 

principalmente pelo feminismo, ainda persiste a dominação que está dentro de todas as 

práticas e expressões da sociedade.   O conceito de gênero é para o feminismo a tentativa 

teórica e política de criticar para transformar a sociedade de forma a extinguir as 

desigualdades de sexo, que de fato permanecem intrínsecas na sociedade.  Bourdieu (1999) 

coloca que as desigualdades de gênero se reproduzem conforme um sistema existente da 

sociedade que ela chama de habitus, e que é adquirido desde na infância através de uma 

coletividade de agentes e instituições.  

É preciso propor políticas de mudanças, para mudar a realidade feminina, onde a 

submissão de gênero precisa ser percebida, dentro de uma nova visão de mundo, de modo que 

se tenha capacidade de argumentação, as políticas de igualdade de gênero são fundamentais 

para a construção da cidadania e dos direitos, mas as diferenças estão em todas as partes da 
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sociedade, o que gera desvantagem feminina nos campos sociais, econômicos, culturais e 

políticos, isso torna a mulher um indivíduo submetido e sem valor.  

Urge a necessidade de superar as diferenças de gênero, de derrubar o “muro” que 

separa homens e mulheres no alcance dos objetivos, dando possibilidade para as mulheres 

avançarem a altos cargos, mas isso já está ocorrendo, ainda que em número reduzido. 

Trabalhar gênero é meditar a realidade, as relações sociais, as atribuições dos diferentes 

gêneros que são estabelecidos pelo aparelho da sociedade, para contestar os direitos de 

igualdade e cidadania, que é uma batalha de muito tempo.  

Trabalho e Qualificação em suas múltiplas divisões. 

Segundo MARX (2003) é por meio do trabalho que o homem torna-se um ser social, 

distinguindo-se dos outros animais, é através do trabalho que o homem atua na natureza, 

modificando-a, a si mesmo e aos outros homens, para satisfazer suas necessidades ao tempo 

em que cria novas necessidades. Para Cruz: 

 O trabalho é entendido como prática educativa que rege as relações 
homem/natureza e homem/homem, porque fonte primordial de 
conhecimento, riqueza e bem-estar social, diante do avanço das forças 
produtivas e das novas formas de sua organização. Ou seja, o homem, ao 
produzir materialmente a natureza, também desenvolve uma produção 
subjetiva sobre a realidade, gerando um saber capaz de transformá-la, 
avaliando os vários tipos de conhecimento, no interior de formas dominantes 
de vida institucional e social. (CRUZ, 2005, p.21.) 

 Com o processo de globalização as discussões em torno do trabalho têm aumentado, 

com as novas formações construídas pelo capitalismo, seus impactos e mudanças trazidas pela 

superação do paradigma fordista, em evidência do modelo flexível. A década de 70 e 80 foi 

um período para restabelecimento, e em meio a isso, novas formas de organização irão 

aparecendo para formar o sistema de acumulação flexível, caracterizado pela flexibilidade nos 

processos de trabalho, novas formas de produção, inovação e tecnologia. Nesse contexto, as 

novas organizações tem se mostrado extremamente seletivas para ocupação de postos 

significativos, e tem como conseqüência a contratação de força de trabalho, marcada pela 

precarização dos empregos, diminuição dos salários, redução dos direitos, em contrapartida da 

queda dos empregos regulares, o que favorece o aumento da lucratividade. Segundo Deluiz 

“As mudanças no processo de produção, trazem como conseqüências, diminuição do 

operariado manual, fabril, além do aumento acentuado de formas de subproletarização ou 

precarização do trabalho (trabalhos contratados, subcontratados, terceirizados. 

Superexploração do trabalho. (DELUIZ, 1995). 
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O modelo de acumulação flexível traz as novidades da competição, tudo agora é 

produzido sob as novas tecnologias, mais rápido e menos durável. Segundo Harvey (1994) 

ocorre uma diminuição do tempo de giro que deve estar equiparado ao tempo de giro do 

consumo, esse fato é representado pela estética que necessita de mudanças a todo tempo, traz 

por sua vez necessidade de maior produção e, portanto, maior número de emprego. Todas as 

novidades do novo modelo exigem inovação, criatividade, eficiência, tomada de decisões 

rápidas que fazem parte de uma inserção da subjetividade na organização dos processos de 

trabalho, a estrutura, o espaço das empresas tende a se redefinir com as mudanças na forma de 

produção que agora é imaterial, intelectual, criativo, técnico – científico, e o intelecto passa a 

ser público. A vida do trabalhador no pós-fordismo, se mistura com o trabalho, ou seja, não há 

uma distinção entre o tempo de vida e de trabalho, de produção e reprodução. 

O conhecimento científico passa a adquirir mais importância no mercado competitivo, 

o saber agora é a melhor produção e tem se tornado algo comercial, agora com as novas 

tecnologias de informação são mais acessíveis e mais controladas, do mesmo modo, o capital 

financeiro traz muitas inovações neste campo, que irão favorecer muito os novos mercados, 

com a colaboração de computadores e comunicações eletrônicas, em que se buscam novas 

formas de produção, além da real, para obter vantagem e lucro.  

É importante lembrar que apesar das mudanças, o capitalismo continua tendo efeitos 

sobre a exploração, principalmente feminino. As diferenças de gênero no trabalho têm 

crescido com as inovações, em que postos de trabalho desqualificados são assumidos por 

mulheres, assim, observa-se que as indústrias têm absorvido mão-de-obra feminina, mesmo 

em condições subordinadas, ou seja, as indústrias aproveitam a tradição feminina de trabalhos 

domésticos, para colocá-las em posição similar à sua história de trabalho, desenvolvendo 

trabalhos manuais. É o que se chamaria de “feminização do trabalho” que traz equipamentos 

específicos para cada gênero, mostrando a distância entre estes. (HIRATA, 2002).  

Em um momento marcadamente competitivo e de inovações tecnológicas é preciso 

aproveitar as competências dos trabalhadores, ou seja, utilizar-se de todas as contribuições 

que cada um tem a oferecer à empresa. Segundo Ramos “competência é tomada como 

categorias ordenadoras das relações sociais de trabalho interna as organizações produtivas. 

Portanto, apropriada à gestão da flexibilidade técnica e organizacional do trabalho”. 

(RAMOS, 2006, p. 176). A nova formação exige do trabalhador demonstrações inusitadas, 

uma vez que o novo mercado flexível é relativamente instável, ou seja, com possibilidades de 
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mudanças constantes, a partir daí o trabalhador tem que estar preparado para assumir 

competências de imediato ao ponto de sua complexidade. Assim sendo, considera-se que 

esses processos necessitam ser mais reconhecidos pelas empresas que recolocam uma 

centralização em termos de competências, apropriando-se destas principalmente através das 

tecnologias informatizadas. Assim, a qualificação exigida na era pós-moderna seria adquirida 

pela junção das competências do indivíduo com as inovações técnicas. 

TIC e as Questões de Gênero.  

Dramáticas transformações acarretadas pela tecnologia da informação e da 

comunicação (TIC) têm criado oportunidades econômicas e sociais no mundo inteiro, porém, 

seu uso permanece dirigido pelas relações de poder existentes nas sociedades. No caso da área 

de informática da SEFAZ/SE se percebe alguns avanços em termos de igualdade gênero, 

indicando que essas relações estão em processo de transformação e precisam ser analisadas. 

Já existem organizações no mundo todo em luta para reduzir as desigualdades de 

gênero no processo de formação e no acesso/inclusão ao trabalho com as TICs para promover 

a igualdade de gênero. Para Sabanes (2008), Os avanços tecnológicos trazidos pelo processo 

de globalização têm pontos negativos, ao passo que amplia as desigualdades sociais e 

econômicas, mas também tem o lado positivo, porque traz ferramentas de mobilização para a 

classe trabalhadora. O movimento feminista vem contribuindo com suas mobilizações para o 

acesso das mulheres nas TICs, de modo a fortalecer a cidadania e sua participação. 

A nova sociedade de informação ainda reflete muito as velhas estruturas de relações 

de poder sobre as mulheres, apesar do aumento das mulheres nas universidades em áreas de 

comunicação, pequeno é o seu acesso ao poder decisório, ou seja, os homens ainda mantêm o 

poder nestas áreas, percebe-se assim que a tecnologia se modificou, mas seus embasamentos 

persistem.  É preciso inovar as políticas públicas, desenvolver projetos educacionais de acesso 

aos meios para as mulheres, principalmente em países em desenvolvimento onde persiste a 

“exclusão digital”, em que as mulheres não foram imaginadas como integrantes da história de 

criação da informática, principalmente em relação à tecnologia, por ser uma área das ciências 

tradicionalmente dominada por homens. Hirata (2002, p. 198) considera que o controle 

masculino da tecnologia desqualifica as mulheres da mesma maneira que os técnicos e os 

cientistas do capital desqualificam os operários. A omissão da participação das mulheres na 
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história da informática perpetua o entendimento da mulher como desinteressada ou incapaz 

nessa área. (LIGHT apud SCHWARTZ, 1999). 

Sabe-se que a introdução das TIC tem trazido benefícios de emprego tanto para 

mulheres como para homens, da mesma forma inclui que os modelos da desigualdade de 

gênero estão sendo refletidos na economia da informação, apesar de que a utilização da 

tecnologia ainda permanece sendo conduzida pelas relações de poder. As mulheres, como 

uma das classes discriminadas, necessitam de movimentos em mobilização para transformar 

de suas realidades em relação às TIC. Hoje já existem várias organizações no mundo inteiro 

que estão se utilizando de vários instrumentos das TIC, como rádio, internet, etc., para 

promover a igualdade entre as mulheres, e entre mulheres e homens em todo o mundo. 

Segundo o Relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2001) tem 

ocorrido um aumento na renda das mulheres que trabalham com as TIC, mas, a discriminação 

de gênero permanece, pelo fato de que os homens ocupam melhores e mais complexos cargos 

que as mulheres, isso se reflete na diferença de salários, mais também a dificuldade de acesso 

as TIC se dá devido sua classe, educação, cultura, idade, fatores de exclusão das mulheres no 

campo das TIC, principalmente em altas posições. O referido relatório da OIT propõe a 

criação de políticas de proteção dos direitos trabalhistas feminino na indústria de TIC.  

Castells (1999) analisa a transição entre os paradigmas societais na conjuntura 

internacional e, aponta as prospecções para uma nova teoria da democracia e da emancipação 

social. Refere-se à cidadania e subjetividade que também ocorrem nas diferenças etárias e nas 

relações intergeracionais, que se entrecruzam com as variáveis de classe social, raça e sexo. 

Concordamos com a análise do autor de que a pretensa igualdade da cidadania não se coaduna 

com a diferença da subjetividade, embora reconheça ser fundamental a idéia de cidadania para 

a realização dos sujeitos individuais e coletivos.  Para Sabanes (2008), surge a necessidade de 

fazer uma análise das relações de gênero a partir do trabalho desenvolvido em áreas que se 

utiliza das tecnologias, para conhecer seus impactos e significado à cerca do processo de 

trabalho. Apesar das dificuldades, as mulheres avançaram muito mais nos setores de 

comunicação e interação do que nos setores técnicos. Esse fenômeno também é observado os 

dados obtidos na particularidade deste estudo.   
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RESULTADOS OBTIDOS 

 Histórico da Tributação em Sergipe e da SEFAZ/SE. 

Em Sergipe, a história tributária possui um contexto amplo, pois, desde o período 

colonial já existiam processos de receitas, resultados de trabalhos de contribuições no Estado. 

Mas foi a partir da lei nº46, de 1º de dezembro de 1936 que foi criada a Secretaria da Fazenda, 

marcada por algumas modificações em sua estrutura e sua denominação ao longo dos anos.  

A Secretaria da Fazenda possui um histórico tecnológico subdividido em quatro 

períodos marcados por grandes mudanças que transformaram os processos de trabalho e das 

relações internas e externas da área tecnológica da instituição. Em 1986 inaugurou-se a 

digitação das informações dos contribuintes em Mainframe (que são computadores de grande 

porte e com alta capacidade de armazenamento e processamento), fato que marca uma 

evolução significativa em termos tecnológicos para a instituição, seis anos após, ou seja, em 

1992, foi implantado o controle de informações de contribuintes, recolhidas nos postos de 

fronteira em equipamentos de plataforma baixa (microcomputadores), o que proporcionou um 

maior domínio dos dados e informações tributárias do Estado.  

Em 2000, implantou-se na instituição o PROMATE, que foi o processo da migração 

completa de todos os dados em Plataforma Mainframe para equipamentos de plataforma 

baixa, os chamados microcomputadores, acontecimento acompanhado por um avanço de 

grande significância para a instituição que a partir dessa conquista instalou um parque 

computacional próprio, no interior das instalações da SEFAZ, ajustando a instituição a um 

novo período, em que passa a ser mais autônoma em termos de arrumação de suas 

informações, além de notabilizar um fato de grande aquisição tecnológica para a instituição. 

Perfil dos Profissionais da Área Tecnológica da SEFAZ-Sergipe. 

A análise estatística do perfil dos trabalhadores da SEFAZ/SE descobre as 

possibilidades de acesso das mulheres ao setor de informática, considerado o domínio 

masculino e informa sobre a divisão sexual/segmentação por sexo nas ocupações de trabalho. 

Com base em dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe, observa-se 

alterações no perfil dos profissionais da instituição e no padrão de contratação para a 

execução de serviços referentes à área tecnológica da SEFAZ/SE no ano de 2008.  
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GRÁFICO 1- 

Sexo dos Profissionais da Área de Informática da SEFAZ/SE. 

 

Fonte: Dados da SEFAZ/SE- (2008). 

 

No que diz respeito ao cargo de analista de sistemas, temos uma divisão de papéis 

representada por um total de 6 mulheres e 4 homens. Uma proporção diferente se percebe ao 

se observar o cargo de programador, ou seja, temos uma pequena parcela de participação 

feminina onde os números apresentam 3 mulheres e um total de 22 homens. Os 43 

profissionais restantes estão distribuídos de forma diversificada entre 13 cargos. 

 

GRÁFICO 2 - Cargos de Programador/ Analista de Sistemas e Divisão Sexual.  

    
Dados da SEFAZ/SE. (2008) 

A SEFAZ possui uma equipe de Analista O&M formada por um contingente de 

profissionais mulheres, fato que informa mudanças nas barreiras de acesso das mulheres 

dentro da instituição. Segundo dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda, no período que 

compreende os anos de 2002 a 2007, a direção do setor de informática foi ocupada por uma 

mulher. Contudo, no momento da pesquisa, a direção voltou a ser ocupada por um homem. 

Portanto, são números que representam o processo da divisão de gênero dentro da instituição. 

O conceito de gênero é útil para compreender as culturas ocupacionais, a segregação 

de gênero e a desigualdade no mercado de trabalho.  O item chave é identificar que aspecto de 

uma cultura ocupacional particular é mais atraente, e dá mais suporte de gêneros particulares. 

Em outras palavras, o estudo procura identificar aspectos das culturas ocupacionais que são 

(re) produzidas contribuindo para processos de tornar-se e de pertencer. Melhorar a 

permanência e progressão de mulheres nas TIC levanta diferentes desafios e exige diferentes 

tipos de medidas, como de suporte e de intervenção na direção de tornar-se um trabalhador (a) 
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no campo das TIC. O desafio para aos esforços de recrutar mais mulheres para o trabalho com 

as TIC, é como quebrar um circuito.  

 

AS EXPERIÊNCIAS DOS ENTREVISTADOS  

 Buscando-se aprofundar mais e obter um maior conhecimento à cerca da qualificação, 
da valorização de novas competências e a percepção de diferenciações com base em gênero, 
foi construído um roteiro de entrevista com questionamentos que nos leva a uma compreensão 
maior da profissão em suas particularidades. 

As motivações da escolha profissional quase que inexistiram, partindo-se na maioria dos 
casos pelas habilidades desenvolvidas em disciplinas consideradas “pesos” para inserção nos 
cursos de informática, ou até mesmo pela falta de oportunidades oferecidas no mercado de 
trabalho, em que profissionais com formação em outras áreas acabaram se inserindo nas áreas 
de informática e tecnologia. 

“Acho que afinidade mesmo com a área de exatas, cheguei a fazer 
engenharia, não me adaptei em engenharia ai fiz informática, na época 
informática tava em alta né, e ai fiz informática tinha facilidade com 
número, com a parte de exatas mesmo.” (Entrevistada B) 

 Compreende-se que o mercado de trabalho é muito complexo, e que a cada dia, as 
possibilidades estão sendo limitadas, então, a maior parte dos profissionais estão em busca da 
realização financeira, mais que realização de sonho profissional. Portanto, faz-se necessário 
apreender o quanto a inserção no mercado de trabalho vem sendo dificultada ao longo dos 
últimos anos.  

 “Eu acho que é aquele caso que a mulher não gosta muito de máquina né, 
eu mesmo não gosto, eu gosto mais da área de sistemas, de pensar de 
desenvolver Softs. Eu acho que é porque a mulher não vê o trabalho dela 
como operacional, ou porque ela já acha que isso é para homem.” 
(Entrevistada D) 

Assim, observa-se que o preconceito está imbuído dentro desses profissionais que, de 
certa forma, desenvolvem o preconceito com a inserção da mulher na área tecnológica, mas 
que não conseguem enxergar o visível no seu dia-a-dia, ou seja, o preconceito é naturalizado. 

Segundo Deluiz (1995), O impacto trazido pelo uso das tecnologias de base 
microeletrônica tem ocasionado nos ultimas anos, transformações significativas no processo 
de produção de bens e serviços, na organização do trabalho e nos processos de qualificações, 
atingindo a formação profissional que se vê impregnada a ajustar-se aos novos papeis que o 
trabalho desempenha na sociedade contemporânea, que se “tecnifica e se automatiza”. Assim 
as oportunidades de qualificação são imprescindíveis no processo de formação do trabalhador, 
que mantem- se desprovido destas pela empresa.  
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“Tem as viagens, mas não são de curso, não é treinamento, não é uma coisa 
de qualificação, mas sim em termos pessoal.” (Entrevistada B) 

 

A qualificação oferecida aos trabalhadores do setor da informática, ainda deixa muito 
a desejar, ou seja, é quase inexistente. Assim, a questão da qualificação e capacitação desses 
trabalhadores é buscada de forma autodidata por cada um, fora do ambiente de trabalho. É 
interessante perceber competência como um conjunto de quatro saberes: saber; saber fazer; 
saber-ser; e saber-conviver. Então um indivíduo para ser considerado qualificado necessita 
desenvolver algumas habilidades de competências.   

Na área tecnológica da SEFAZ/SE, mais conhecida como GERTEC, percebe-se uma 
dificuldade muito grande de promover os profissionais atuantes nesta área, devido ao fato de 
que esses trabalhadores são funcionários do Sergipe Parque Tecnológico que é uma empresa 
terceirizada que presta serviços à Secretaria da fazenda, então a secretaria tem limites 
financeiros que impedem a promoção dos trabalhadores, já que esta tem um orçamento 
considerado “apertado” para a quitação da folha de pagamento dos funcionários terceirizados, 
não podendo assim investir mais na parte promocional dos trabalhadores. 

 
“Olhe a gente tem estabelecido carreiras nas faixas das duas principais 
atividade, de programador e de analista de sistemas, de livre acordo em que 
não há um planejamento, um cronograma de expansão, você tem 4 níveis de 
programador 1,2,3,4, e 4 níveis de analistas 1,2,3,4, quando a gente oferta 
vaga, a gente sempre oferta vaga pra o nível inicial, ou como programador1 
ou como analista 1, de acordo com o destaque que ele venha a ter aqui 
dentro, com as atividades com o desenvolvimento, e de acordo também com 
a disponibilidade financeira porque aqui não é empresa privada , é empresa 
pública que tem um contrato de gestão, e esse contrato de gestão tem um 
limite de valor com a SERGIPTEC.” (Gerente 3). 
 

A área tecnológica ainda permanece sob o predomínio masculino, em que Cruz 
(2005), afirma que mesmo superando as barreiras de acesso às “esferas públicas”, a 
participação da mulher ainda é vista como diferenciada, sobrepondo a ação do homem sobre a 
mulher. Nos espaços de trabalho com novas tecnologias o maior número de homens é fato que 
proporciona a maior ação tecnológica produzida por estes. 

“É pelo homem.” (Entrevistada A) 

Todos os entrevistados de modo geral colocam que o homem tem certo poder sob a 
ação tecnológica, visto que é maioria, e principalmente na gerência que é o maior posto da 
Área tecnológica da SEFAZ/SE, o que de fato evidencia a dominação masculina nestes 
espaços de trabalho.   

 “Uma campanha publicitária talvez, eu não sei como despertar, porque você 
tem que ver, isso tem que nascer da base, tem que ter mais mulheres 
entrando na universidade na área de tecnologia, tem que ver o interesse, 
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como desenvolver esse tipo de atrativo pra mulher, de quem partiria uma 
campanha publicitária, interessa a quem, eu não vejo quem seria o pai dessa  
campanha publicitária pra atrair as mulheres pra área de tecnologia.” 
(Gerente 3) 

 

Percebe-se que as analistas de sistemas utilizam menos a internet no dia-a-dia que os 
gerentes, talvez pelo fato de que elas são todas mulheres e os gerentes maioria homens. A 
mulher ao sair do trabalho ela tem outra jornada de trabalho em casa, onde ela irá dispor de 
menos tempo que os homens para fazer outras coisas, assim o homem tem mais tempo que a 
mulher para ficar diante de um computador navegando na internet. 

A sociedade convive hoje com a insatisfação profissional, em que os indivíduos 
buscam constantemente o aperfeiçoamento e uma melhor remuneração, mas que às vezes 
existe entrave a estas conquistas, a exemplo das mulheres que tem seus projetos adiados por 
questões reprodutivas. A fala a seguir aponta: 

“O meu objetivo há muito tempo eu já venho estudando para concurso, 
assim, quando você ta a muito tempo em um lugar e ta pensando já em 
aposentadoria a gente quer cada vez mais uma vida mais estável né, então o 
meu objetivo maior é concurso mesmo.” (Entrevistada D) 

 

 Diante dos fatos, percebemos que as analistas de sistemas possuem perspectivas 
bastante divergentes dos gerentes, em que os gerentes por estarem no topo das funções da 
área tecnológica da SEFAZ/SE, se sentem realizados profissionalmente, já as analistas 
acreditam que ainda tem muito a avançar em termos profissionais. 

    

    CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O estudo objetivou analisar as diferenças de gênero e a valorização de novas 

competências no trabalho, tendo como pressuposto os processos de inovação tecnologia 

voltadas não só para os aspectos técnicos, mas, sobretudo, para formas de gestão de mão-de-

obra. Foram destacados avanços e barreiras encontradas para a ampliação dos direitos e da 

cidadania das mulheres no setor da informática, a democratização das relações sociais mais 

participativas e enriquecedoras do trabalho e enfraquecimento das relações sociais patriarcais 

na instituição e na sociedade. 

Com relação às diferenças de gênero na instituição, essas são quase despercebidas 

pelos trabalhadores, uma vez que já existe a naturalização do predomínio masculino, e das 

relações de poder na área de informática. Inusitadas competências são valorizadas 
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constantemente no processo de qualificação dos trabalhadores desta área, visto que as 

tecnologias estão sempre em processo de transformação, e as mulheres ficam à margem deste 

processo, às vezes pelas barreiras impostas por questões familiares/reprodutivas. Em geral, os 

homens que se orientam por um padrão de masculinidade caracterizado por força física, 

disposição para a atividade física intensa, a exemplo da área de suporte, assim como para a 

parte mais operacional que exige muita lógica, a exemplo dos programadores, e certa aversão 

às tarefas que envolvam o trabalho com documentos, que exige uma maior racionalidade, 

interpretação e paciência, que são mais destinadas às mulheres. 

É diante desta realidade que se faz necessário a implementação de políticas públicas 

que foquem a questão cultural, enfatizando a educação sem preconceito, para poder evitar a 

discriminação de gênero no futuro, principalmente nas organizações de cunho mais 

masculino, como a aqui estudada. Precisa-se investir mais no potencial feminino em que a 

maior intervenção da mulher nestas questões são essenciais para o seu avanço. Assim, espera-

se que os estudos de gênero e trabalho proporcionem a possibilidade de alargamento e 

compreensão do fenômeno com vistas a seu enfrentamento, ou seja, que permita a abertura 

para as mulheres em todos os espaços da sociedade, tendo em vista que é de direito, 

conquistado a partir de muita luta. 

Por fim, verificamos que existem avanços pontuais, mas, no entanto, sem a ruptura de 

mecanismos que historicamente inviabilizaram a democratização dos espaços tecnológicos, 

em que as mulheres têm o papel de buscar uma maior efetivação em tais espaços considerados 

masculinos. 
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