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Tatiele Pereira de Souza1 
 
Resumo: O objetivo desta comunicação é analisar o discurso sobre carreira, trabalho e 
profissão veiculado em publicações no campo da tecnologia da informação. A partir da análise 
do discurso, analisou-se dois periódicos: uma revista de circulação nacional, uma revista de 
circulação interna de uma grande empresa e as publicações em um site direcionado a 
profissionais de TI entre os anos de 1984 a 2014.O exame de um período tão extenso permitiu 
identificar o momento no qual há certo rompimento em torno das ideias e valores relativos a 
profissão de informática, como era chamada no início, e a constituição de um novo ideal de 
profissional, o “profissional de TI”, este, deve deter conhecimentos não apenas relativos à área 
de informática, mas aos negócios das empresas. Nesse sentido, deve aderir a uma nova 
identidade pautada no empreendedorismo, na gestão de si, na autonomia, no gosto pela 
mudança e pelo risco. Tal construção discursiva é considerada como uma identidade atribuída, 
a partir do discurso empresarial.  
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Apresentação  

 
Desde a década de 1970, em países de capitalismo avançado, e, 

sobretudo, 1990, no Brasil, uma diversidade de autores constroem reflexões e 

discussões acerca das transformações no capitalismo que permitiram uma 

reorganização do processo de acumulação em novas bases tecnológicas, 

políticas e organizacionais e que impactaram as relações de trabalho em 

escala global.  Novas ocupações surgiram, outras desapareceram e houve 

aquelas que se reorganizaram. As demandas qualificacionais também se 

modificaram por meio das novas tecnologias da informação e das novas formas de 

gestão da produção e do trabalho. Tais mudanças incidiram sobre a constituição 

identitária dos/as trabalhadores(as) e demanda pesquisas que considerem tanto a 

ocupação como “as exigências que os empregadores e os decisores políticos 

alegam para recrutar, formar ou gerir os ‘recursos humanos’” (DUBAR, 2006, p.94). 
Para Harvey (2013) tais mudanças resultam da conformação de um 

novo regime de acumulação, flexível, pautado na busca pela flexibilização do 

trabalho, da produção e do consumo, na desregulamentação dos direitos, no 

aumento da utilização da tecnologia da informação, na racionalização das 

atividades e em processos de subcontratação que permitiu gerar novas formas 

1 Este trabalho faz parte de pesquisa de doutorado realizada no PPGS/UFG sobre a 
organização do trabalho e a constituição identitária de trabalhadores e trabalhadoras 
empenhados no processo de desenvolvimento de software no Brasil. 

                                            



de organização do trabalho em diferentes países e novas lógicas de serviços 

financeiros. Essas mudanças constituíram-se em ampla medida por meio da 

adoção do sistema toyotista de produção baseado em um conjunto de princípios 

organizacionais, tecnológicos e gestionários em que a produção flexível, realizada 

conforme a demanda, a empresa horizontalizada, a polivalência são 

características2. No plano do trabalho e das novas formas de controle, exige-se, 

cada vez mais, as capacidades psíquicas e a subjetividade dos trabalhadores e 

trabalhadores (LIMA, 1995; HELOANI, 2003).  
Os estudos e pesquisas sobre os serviços de tecnologia da informação, 

especificamente, de profissões empenhadas no processo de desenvolvimento de 

software, apresentam um quadro no qual, estas profissões seriam símbolos das 

novas exigências qualificacionais e representariam o novo ideal de trabalhador 

que surge a partir dos processos de reorganização da produção e do trabalho. O 

trabalho flexível, realizado, muitas vezes por projetos, em formas contratuais de 

trabalho distintas das formais; a extensa jornada de trabalho, os conhecimentos 

adquiridos por meios não formais, isto é, de forma autodidata ou certificações, 

assim, como a importância da criatividade, do raciocínio lógico, caracterizariam 

tais atividades (MOSSI,2012; MACEDO, 2011; GARZA, 2010).  

Ainda que esta literatura traga importantes reflexões em torno das 

ocupações em serviços na área de tecnologia da informação e, 

especificamente, sobre os trabalhadores empenhados no desenvolvimento de 

software, destacando as dimensões morais, as relações de gênero e as formas 

de contrato flexíveis, o campo carece de pesquisas que focalizem a relação 

entre o discurso sobre as exigências qualificacionais nesta área e a 

constituição de identidades profissionais e sociais. Assim, o objetivo desta 

comunicação é analisar o discurso sobre carreira, trabalho e profissão veiculado 

em publicações no campo da tecnologia da informação. Esta refere-se ao 

processo de transformação do conhecimento em linguagem digital e os 

serviços nesta área relacionam-se ao processo de desenvolvimento e 

aplicações e software.  

2A produção just-in-time refere-se ao processo que produtivo que ocorre conforme a demanda; 
a polivalência, caracterizada pela capacidade do trabalhador operar várias máquinas e 
métodos;o kanban refere-se ao processo de reposição conforme a demanda, não necessitando 
assim de grandes estoques. E a empresa horizontalizada constitui-se por meio de processos 
de subscontratação em que a empresa focaliza no produto central e terceiriza o restante das 
atividades.  

                                            



Parte-se da concepção de que a identidade não se constitui a partir de 

processos individuais e psicológicos, mas como construção social e cultural 

“resultado de processos de socialização primários e secundários que permitem 

com que as pessoas se identifiquem e sejam identificadas pelos outros” 

(SOUZA, 2011). Nesse sentido, a identidade constitui-se a partir de um 

processo relacional em que importa tanto os processos que configuram uma 

identidade atribuída, sexo, ocupação/profissão, quanto a forma como os próprios 

indivíduos atribuem significado a tais identidades (DUBAR, 2005, 2006).  

Para a análise do material aqui proposto, foi utilizada a metodologia da 

interpretação/reinterpretação formulada por Thompson (2000) e da análise de 

discurso crítica elaborada por Norman Fairclough (2001). Ambos os teóricos 

têm em comum a busca pela construção de métodos de análise do discurso que 

considerem tanto questões de ordem estrutural: contexto social, econômico e 

histórico, quanto as estruturas internas das formas simbólicas ou do discurso.  

O corpus3 foi constituído por duas revistas e publicações em um site: 

uma revista de circulação nacional; uma revista de circulação interna de uma 

grande empresa pública4 e as publicações do site direcionado a profissionais 

de TI. O período de análise das revistas compreendeu os anos de 1984 a 2014 

e das matérias veiculadas no site de 2008 a 20145. O software de análise 

NVivo foi utilizado para o processo de codificação e categorização dos dados 

coletados6. 

Além desta apresentação o trabalho está dividido em três partes. 

Primeiro, são tecidas reflexões sobre as tecnologias da informação e o trabalho 

de desenvolvedores e desenvolvedoras de software. Logo após, empreende-se 

análise do discurso presente nas revistas entre o período de 1984 a 1990, 

configurando a discussão sobre o profissional de informática e o discurso da 

valorização. Logo após, analisa-se o discurso constituído a partir dos anos 

3 O critério para a constituição do corpus priorizou publicações que veiculassem matérias sobre 
trabalho, carreira e profissão na área de tecnologia da informação e que possuíam um período 
regular e extenso de circulação.  Parte-se da compreensão de que a análise de um período 
extenso pode trazer contribuições para pensar uma trajetória de construção identitária numa 
perspectiva histórica e num contexto social específico. 
4 Com o objetivo de preservar o nome da empresa, optamos, por modificar o nome da Revista 
para Revista R.  
5 A revista R foi analisada desde 1984, a revista info desde 1986. 
6 Ao todo, foram 81 matérias da Revista R, 143 da Revista info e 175 do site. Dada a 
impossibilidade de apresentar os resultados das matérias de forma individual. 

                                            



1990, em que se configura uma nova forma de nomeação e ideal de 

profissionais.  Por fim, são tecidas considerações finais.   

 
Tecnologias da informação e o trabalho de desenvolvedores e 
desenvolvedoras de software  
 

É importante frisar as distinções entre as profissões da informação e as 

profissões de tecnologia da informação. As primeiras, têm na informação a 

constituição de suas jurisdições como ocorre nas profissões de bibliotecários e 

contabilistas (ABBOTT, 1988), mas não estão relacionadas, diretamente, às 

tecnologias da informação que se caracterizam por converter conhecimento social 

e práticas dentro de formas digitais, que podem ser "manipuladas, disseminadas 

e controladas dentro de uma arquitetura de código binário" (EISCHEN, p.63, 

2003). Assim, o desenvolvimento das tecnologias da informação e das 

profissões que associam a estas relacionam-se à história da informática. 

A história da informática e o desenvolvimento do computador pode ser 

dividida em fases. A primeira está relacionada aos interesses militares e reporta a 

construção dos primeiros computadores; a segunda é marcada pela construção de 

"grandes sistemas centralizados" em escritórios, grandes empresas e 

corporações. A terceira é caracterizada pela "diversificação dos meios e dos 

métodos e da convivência entre microinformática, pequenos e grandes sistemas" 

(BRETON, 1991, p.148). A demanda por programadores e desenvolvedores de 

software aumentou, especialmente, a partir de meados da década 1970. Esse 

período marca o surgimento da indústria de software em que a IBM7, após sofrer 

longos processos, deixa "de realizar uma política de preços que reunia em um 

mesmo conjunto o hardware e o software" (BRETTON, 1991, p. 223).  

No Brasil, a informática foi introduzida na década de 1950 pela IBM a 

partir de computadores mainframes8 que até a década de 1970 dominou o 

mercado, influenciando toda uma geração de profissionais, estudantes e 

executivos da área. Na década de 1970 tal domínio é abalado por uma política 

de reserva de mercado criada em 1972, sob a responsabilidade da Comissão 

de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE). A 

7 International business machines. 
8 Mainframes consistem em computadores de grande porte destinados a armazenar grandes 
volumes de dados.   

                                            



partir da década de 1990 há um processo de liberalização e quebra das 

reservas de mercado para a indústria da informática. Os fatores que 

impulsionaram esse movimento relacionam-se tanto a liberalização dos 

mercados, a pressões externas, quanto ao enfraquecimento de grupos internos 

e embates políticos de grupos que apoiavam e rechaçavam tal política 

(MARQUES, 2003; TAPIA, 1992).  

A fim de distinguir os  grupos ocupacionais, torna-se importante 

diferenciar serviços de tecnologia da informação e serviços habilitados por 

estas. Conforme Eischen (2003) serviços de TI são aqueles relacionados ao 

desenvolvimento, aplicação e manutenção de softwares. Já os serviços 

habilitados pela TI relacionam-se a serviços que vão desde o processamento 

de dados ao trabalho nas centrais de teleatendimento. Nossa análise versa 

sobre os trabalhadores(as) que se inserem nos serviços de TI, isto é, nas 

ocupações em que o processo de desenvolvimento, aplicação e manutenção de 

software ocorre. Nesse grupo há ocupações como gerentes de redes, analistas 

de sistemas e programadores. Além das características qualificacionais já 

discutidas na apresentação, este grupo ocupacional é ocupado, 

majoritariamente, por homens e brancos (SOUZA; FRAGA, 2013). A próxima 

analisa o discurso sobre carreira, trabalho e profissão no período de 1980.  

 
O Profissional de informática: o discurso da valorização  
 

No que diz respeito às questões acerca do trabalho, carreira e profissão, 

entre 1984 e 1990, identificamos um número pequeno, mas importante, de 

matérias que abordaram temáticas relativas: à demanda por profissionais da 

área, à valorização profissional, ao perfil dos profissionais e sobre problemas 

que envolviam a questão da formação na área de informática.  A seção 

recursos humanos, em ambas as revistas, constitui a área que acolhe grande 

parte dos temas matérias, assim como as matérias assuntos de capa.  

A elevada demanda por profissionais na área constituiu um tema 

recorrente nas publicações analisadas no período, e é apresentada como um 

dos motivos para o cenário positivo do mercado de trabalho em informática, 

caracterizado como uma área promissora, altamente valorizada e dotada de 

boas oportunidades de carreira.  



Tal discurso pode ser verificado na matéria de capa produzida pela 

Revista R, publicada no ano de 1984, intitulada “A Universidade em discussão”, 

um dos subtítulos da matéria é “Há trabalho. Para todos” e apresenta um 

panorama, no qual, o setor de informática constitui uma das poucas áreas nas 

quais o profissional “nunca vai ficar sem  emprego” (Há trabalho..., 1984, p. 4).  Em 

outra matéria, publicada pela Revista info, anos mais tarde, a mesma 

construção discursiva é constatada e afirmada pelo elevado índice de 

propostas de emprego recebidas pelos discentes ainda em processo de formação 

"quatro ou cinco propostas de emprego bem antes de sua diplomação - ao contrário 

de cinco anos atrás, quando o setor de informática absorvia apenas um quinto 

da fornada de profissionais recém-formados". (Os jovens..., 1987, p.19). 

Na matéria “Os jovens prodígios do mito a vida real” (agosto, 1987), a 

falta de profissionais na área é destacada e aparece como uma justificativa 

para a alta valorização da profissão evidenciada no alto investimento das 

empresas em funcionários por meio dos altos salários, planos de carreira e em 

cursos custeados pelas próprias empresas. A publicação intitulada “A 

temporada de caça” (fevereiro, 1987) é exemplar e enfatiza mudanças no plano 

de carreira como forma de retenção dos profissionais, em que a:  

 
empresa chegou até a criar o cargo de analista consultor, para 
resolver o problema de turnover no topo da carreira de analista. Por 
ser uma carreira técnica, o profissional, embora altamente qualificado, 
chegava a um ponto em que não podia ter mais promoções, para que 
não ultrapasse o salário dos gerentes. Então, mudava de emprego. 
Hoje, um consultor da Itautec começa ganhando cerca de 20 mil 
cruzados e, mais tarde, pode chegar à faixa da gerência: mais de 30 
mil cruzados (A temporada..., 1987, p. 22). 

 

Além da questão da valorização do trabalho, apresentada no trecho, 

importa atentar para a forma como a carreira do profissional de informática é 

tratada nesse período.  Ao discorrer sobre o modo como a grande empresa do 

ramo estaria enfrentando a carência de mão-de-obra, o diretor da empresa 

entrevistado apresenta as diferenças entre a área de gerência e as profissões 

de informática qualificadas como uma área técnica.  

A diferenciação entre carreira técnica e gerencial, sugere uma 

característica não apenas dos profissionais da informática, mas do modo como 

o trabalho se organizava naquele período histórico. Tal distinção comporta 

características das formas de organização do trabalho pautadas no fordismo. 



Embora os trabalhos na área de tecnologia da informação sejam geralmente 

associados, automaticamente, ao toyotismo e as novas formas de organização 

do trabalho é possível verificar, no discurso, que as profissões de informática, a 

princípio, possuíam uma forma de organização do trabalho com delimitações 

claras em relação a outras áreas como a gerência. Tais dados trazem 

elementos para pensar um processo de transição da “profissão de informática” 

para os profissionais de TI e as mudanças nas exigências qualificacionais. 

O conteúdo das publicações analisadas em ambos os periódicos, que não 

se relacionavam diretamente a trabalho, carreira e profissão, direcionavam-se, 

principalmente, à apresentação da aplicabilidade da informática pelas 

empresas e profissionais liberais com a finalidade de aumentar a 

competitividade e facilitar a reestruturação das empresas. Nessa perspectiva, o 

conteúdo das matérias buscava exibir as facilidades e as possibilidades de 

otimizar, racionalizar e automatizar tarefas, reduzindo assim o tempo gasto nas 

atividades e, sobretudo, o custo, tanto nas empresas privadas quanto públicas. 

Tais conteúdos alinham-se com o momento histórico de desenvolvimento da 

informática no Brasil. Se entre a década de 1950 e 1970 a informática 

orientava-se para computadores mainframes e minicomputadores, a partir da 

década de 1980 os microcomputadores tornaram-se uma realidade, 

possibilitando o acesso não apenas das grandes empresas, mas das pequenas 

e de profissionais liberais aos computadores (MARQUES, 2003). 

Observou-se que as publicações a partir dos anos finais de 1980 

intensificaram um discurso sobre a relação entre o setor de informática e as 

práticas associadas ao modelo toyotista de produção. Em uma matéria 

veiculada na Revista R, por exemplo, a privatização de determinados setores 

da empresa, a formação de cooperativas e a adoção de práticas como a 

privatização são justificadas pela necessidade de redução do tamanho da 

empresa com a finalidade de "evitar a tendência ao gigantismo" 

(Cooperativas..., 1989, p. 25), uma perspectiva exposta como modernizadora.  

Foi possível constatar um discurso, nas publicações dos anos 1980, 

sobre trabalho e carreira na área de informática, voltado para um mercado em 

ascensão e valorizado. A representação dos profissionais nas publicações 

converge para a ideia de que são jovens, com carreiras promissoras, 

inteligentes e inseridos em um mercado caracterizado pela alta demanda de 



profissionais, planos de carreira atrativos, altos salários e que incentivam o 

aprimoramento profissional. Nessa perspectiva, atribui-se uma identidade 

positiva, na qual, o/a profissional está inserido em uma profissão altamente 

qualificada e valorizada.  

Sobre a valorização a partir da remuneração, a análise de Márcio 

Pochmann (2005) acerca da evolução das ocupações no Brasil9 pode iluminar 

a caracterização desse período. Dentre as diversas ocupações que 

apresentaram crescimento entre os períodos de 1980 a 1990, analisadas por 

Pochmann, está a ocupação analista de sistemas. Esta, apresentava, em 

números absolutos, no período de 1986/1989, 12.584 ocupados, já entre 

1989/97 eram 16.899 ocupados, assim, a variação absoluta foi de 39,3% e a 

relativa 37,9%.   

O crescimento dos postos de trabalho veio acompanhado de mudanças 

na remuneração. O rendimento médio em salário mínimo para a ocupação de 

analista de sistemas era, em 1986, 17,12, já em 1995, 10,65. Os dados 

demonstram tanto uma valorização significativa para o ano de 1986 o que 

coaduna com o discurso veiculado nas revistas, quanto um processo de 

redução dos rendimentos na década seguinte. A próxima parte é dedicada a 

análise das mudanças no conteúdo discursivo das publicações pós-1990.  

 
O discurso a partir dos anos 1990: da valorização à busca por 
reconhecimento  

 
A partir de 1991 constata-se mudança no discurso sobre a profissão de 

informática e intensificação de temas relativos às novas formas de organização 

do trabalho. Nas publicações, evidencia-se a construção de um discurso de 

integração entre a informática e as novas formas de gestão do trabalho, 

pautadas, em grande medida, no toyotismo. Nesse contexto, o próprio 

conteúdo das atividades de informática é remodelado, um novo perfil é 

demandado e os requisitos para uma nova identidade são apresentados. Tais 

9 A partir dos dados sobre das ocupações profissionais Pochmann apresenta um quadro que 
diverge das perspectivas otimistas sobre as novas formas de trabalho e os novos conteúdos do 
trabalho caracterizados por postos de trabalho mais qualificados. O autor revela que os postos 
de trabalho que mais cresceram na variação de 1986/89 a 1989/97 foram os serviços de menor 
qualificação o que invalidaria a tese de que as novas formas de organização do trabalho, 
associadas as novas tecnologias demandariam serviços com maior qualificação profissional 
(POCHMANN, 2005) 

                                            



mudanças incidiram, inclusive, na forma de denominação da profissão, na qual, 

o termo informática passa a ser substituído, em ampla medida, pelo termo 

profissionais de tecnologia da informação (TI).  

As primeiras publicações que apresentam temáticas relativas as 

mudanças no conteúdo da profissão de informática foram identificadas já em 

1991. A matéria publicada na Revista R, denominada “Analistas, o fim do 

isolamento” discorre sobre a constituição de um novo perfil de profissional da 

informática, que já não necessitaria ter conhecimentos profundos do 

computador ou do sistema operacional, devido ao desenvolvimento das novas 

tecnologias, mas “conhecer bem as modernas metodologias e ferramentas de 

desenvolvimento de sistemas e, principalmente, deve saber desenvolver as 

soluções em conjunto com os usuários. No moderno conceito de CI (Centro de 

Informações), cabe ao usuário, com o suporte do analista, desenvolver suas 

próprias aplicações” (Analistas...1991, p. 31).  

A matéria de capa da Revista info cujo título é “como o uso correto da 

informática pode fazer seus negócios renderem mais, com menos gente e 

maior rapidez” (É hora..., março, 1994) trata não apenas da importância da 

informática para as empresas, mas de processos voltados para a integração entre 

estas e a informática e das novas características do profissional da informática.    

Michael Hammer, co-autor do livro “Reengenharia – Revolucionando a 

Empresa”, é referenciado a fim de definir o significado da reengenharia. Citado 

como um best-seller, o que permite construir um efeito de maior credibilidade, o 

livro é apresentado como um “manifesto em defesa das mudanças radicais na 

empresa” (é hora..., março, 1994, p. 65). A finalidade é mostrar as empresas 

que o modelo administrativo daquele período necessitava ser revisto e 

reconstruído. Se na década de 1980 a informática era apresentada como uma 

possibilidade importante para reestruturação das empresas, os dados da 

década de 1990 mostravam que os ganhos obtidos com a adoção da 

informática não eram os esperados. Tal fato era atribuído ao fosso existente 

entre os princípios administrativos e a informática. 

Nesse contexto, a divisão entre área de informática e área de negócios é 

questionada e a solução apresentada consiste na adoção de novos princípios 

administrativos com a finalidade de reorganizar a empresa. Tais mudanças 

afetaram o conteúdo das tarefas do profissional da informática. Se antes a 



informática era tratada como uma área técnica da empresa, na qual, de um 

lado, situava-se os técnicos do CPD, e, de outro, os negócios da empresa, com 

a reengenharia um novo lugar é proposto para a área de informática que se 

materializa em duas mudanças: ”a primeira é a efetiva integração ao 

organograma. A outra, mais importante ainda, parte da constatação de que é 

imprescindível contar com a tecnologia da informação para implantar os novos 

conceitos de gerência. (É hora..., março, 1994, p.66). 

O aumento da produtividade, o aperfeiçoamento dos processos 

decisórios, a rapidez nas solicitações do mercado, as mudanças nas formas de 

realizar negócios e o aprimoramento de serviços de atendimento ao cliente 

apresentam-se como as metas que a informática ou a tecnologia da informação 

deve alcançar. A fim de colocar em prática o processo de reengenharia, 

diversas possibilidades de utilização da informática são apresentadas como, 

por exemplo, a substituição de computadores mainfraimes por 

microcomputadores ou a combinação destes, a utilização da computação 

distribuída, dentre outras.  

Um sistema de informação implementado por uma empresa é exibido 

como um exemplo de sucesso. Com o objetivo de reorganizar e aperfeiçoar os 

departamentos de informática das unidades da empresa situadas em diferentes 

países, uma pesquisa foi realizada para identificar as principais reclamações 

sobre o departamento de informática. Os resultados alcançados propiciaram a 

redução de 30% de profissionais da informática e a diminuição do número de 

centros de processamento de dados espalhados pelo mundo de 108 para 

apenas quatro. O tratamento de informações das unidades da América Latina, 

antes realizado em doze diferentes locais, hoje está totalmente concentrado 

num único CPD, no Brasil” (É hora..., março, 1994, p. 70). 

É interessante perceber como o setor de informática não foi apenas um 

propulsor das transformações organizacionais e tecnológicas, mas sofreu tais 

mudanças. O processo de reorganização desse setor, a partir das novas 

formas de gestão e organização do trabalho, possibilitou a centralização de 

dados, a partir da distribuição em rede, e a redução de postos de trabalho. O 

perfil do profissional de informática requisitado também se modificou: o 

conhecimento técnico não é valorizado se não estiver alinhado e integrado a 

visão de negócios das empresas. Acredita-se que dois fenômenos contribuíram 



para esse movimento: o desenvolvimento tecnológico e as novas formas de 

gestão e organização do trabalho. 

Simone Wolff (2009), ao analisar o chamado “trabalho informacional”, 

considera que o processo de informatização afeta os trabalhos que demandam 

alta qualificação como profissionais de informática e gestores. Isso porque, o 

processo de desenvolvimento de software refere-se à transformação de dados, 

informações e conhecimento em um sistema digital. Ao contrário do que ocorre 

na automatização de atividades manuais, há incorporação do conhecimento 

tácito de gestores e trabalhadores. Se por um lado, exige-se alta qualificação 

para transformar esse conhecimento em linguagem digital, a partir do momento 

em que isso ocorre, constitui-se um processo de simplificação de trabalhos 

como os realizados pela gerência.  

Além da dimensão tecnológica, é importante ressaltar que a própria 

forma como o software é desenvolvido e estruturado incorpora formas sociais 

de conceber e processar o conhecimento. Como aponta Eischein (2000) há 

uma relação entre o desenvolvimento do software e as relações sociais, assim, 

software refere-se a forma através da qual o conhecimento ou a informação é 

inserida em “um mundo digital, como tal, incorpora o conhecimento social. Isto 

significa que, antes da sua aplicação pela sociedade, o software já está 

estruturando as formas que as interações sociais podem tomar" (2000, p. 63). 

A constituição de um novo perfil de profissional da informática é 

acompanhada da adesão a um novo modelo organizacional direcionado aos 

negócios em que, conforme a matéria publicada pela Revista R, o novo modelo 

de profissional “reúne em sua performance pretendida, atributos que possam 

garantir uma relação harmoniosa entre conhecimentos especializados e o alvo 

de uma prestação de serviços” (A ênfase...1994, p.5). Nesse sentido, a 

tecnologia da informação, “que disponibiliza insumos decisórios, deve ser 

encarada pelo novo profissional que sustenta a organização no seu dia-a-dia, 

como elemento interfaceador da mediação cliente/usuário e empresa 

prestadora de serviço” (A ênfase...1994, p.5). 

Nota-se que o termo informática, largamente utilizado nos textos 

analisados na década anterior, ainda é empregado, mas passa a ser 

substituído ou mesclado com o termo tecnologia da informação. Conforme 

Bretton (1991) a informática refere-se ao processamento da informação sem a 



interferência humana, ou seja, constitui um processo de automatização da 

informação. Nesse sentido, difere-se da tecnologia da informação 

caracterizada, no texto, por “disponibilizar insumos decisórios”. Esta 

característica, na qual o fornecimento de informações para a tomada de 

decisão é central, torna-se importante na identificação das mudanças no 

conteúdo das atividades do profissional e das profissões de TI. A afirmação de 

que o processo de formação deve se modificar e constituir um currículo voltado 

para a área de negócios vigora.  

Na mesma revista, na seção mercado, a matéria intitulada “Ao final do 

século os profissionais de informática devem ser tão velozes quanto 

equipamentos de quarta geração” informa as mudanças no perfil do profissional 

da área. Constrói-se a ideia de que o perfil ideal de profissional da informática 

seria compatível com o chamado “generalista” em detrimento do especialista. É 

a primeira matéria na qual o termo empreendedor é referenciado nas revistas 

que aparecerá de modo recorrente na definição do profissional desejado.  

Nessa matéria, um dos entrevistados é o presidente do sindicado da 

indústria da informática do Distrito Federal que informa o perfil de profissional 

requisitado pelas empresas: “O profissional que nos interessa tem que ter visão 

empreendedora, não no sentido de se tornar empresário, mas tem que ser 

dinâmico naquilo que faz” (Ao final do século...1994, p.7). Isto significa que 

independente da área na qual o profissional esteja alocado, pública ou privada, ou 

da sua posição, empregador ou empregado, a ideia de que ele deve ser um 

empreendedor, ter uma visão genérica e atrelada aos negócios da empresa, vigora. 

Se as publicações veiculadas nos anos 1980 tratavam da valorização do 

profissional de informática, mesmo em um período de crise no país, aqui, a 

situação é apresentada de forma distinta, sob o risco de desaparecimento: “o 

profissional da informática está em extinção. ‘Não tenho dúvida de que muito 

em breve isso ocorrerá, principalmente com o programador e o analista de 

sistema, aquele que se contrata para fazer um programinha para uso próprio, 

que te ensina a operar o equipamento” (Ao final do século... 1994, p.7). Ao 

mesmo tempo que a extinção da profissão é indicada, as características dos 

“sobreviventes” são apresentadas, em que permanecerá “o mais versátil, que 

sabe um pouco de cada coisa e que está preparado para desenvolver produtos 



viáveis comercialmente. Por isso, é que precisamos reformular o ensino, para 

que a juventude saia um pouco mais aculturada” (Ao final do século... 1994, p.7). 

A utilização do termo “aculturada” para definir o que se espera dos/das 

jovens trabalhadores(as) não parece casual. Em antropologia, aculturação 

refere-se a um processo de mudança social “sob a influência de uma cultura e 

de uma sociedade dominantes com as quais ele entra em contato” (FROST, 

HOEBEL 2006, p. 49). Ao definir o novo perfil de profissional demandado pelas 

empresas, explicita-se a defesa pela “nova cultura do capitalismo”, 

caracterizadas, nas palavras de Sennett (2006) pela ênfase numa concepção 

de tempo em que o prazo curto e a mudança constante são características; na 

qual o talento relaciona-se a construção de novas habilidades, não mais a ideia 

de realizar algo com perfeição e na ideia de estar em constante mudança: de 

emprego, de capacitação, de habilidades.  Solicitar que os jovens se aculturem 

é requerer que adiram a essa nova cultura pautada na flexibilidade, no risco, 

num aprendizado constante e efêmero e, sobretudo, na orientação para o 

mercado, para a busca do lucro.  

Ao longo da década de 1990 e da primeira década do século XX 

constatamos que o perfil do profissional de TI se configurou o mesmo nas três 

publicações analisadas. A construção da identidade e de um perfil exigido visa 

desvincular a associação do profissional de TI aquele profissional de informática 

muito inteligente, mas pouco sociável e que possuía um estereótipo de “nerd”.  

A matéria de capa de maio de 1998 da Revista info, sob o título: “Que tal brilhar 

como o cara aí do lado? ”, um homem branco, de óculos, sentado de pernas 

para cima, segurando uma taça em uma mão e o teclado do computador na 

outra10, afirma que apesar do contexto de desemprego geral, em nível mundial, 

a área de tecnologia estaria imune, com vagas para aqueles candidatos que 

tivessem a atitude correta a fim de conquistá-las. 

Nesse sentido, até “nerds cínicos como Dilbert, que sabem tudo de 

computação, mas nunca se dão bem no mundo corporativo" (Assim..., 1998, p. 29) 

poderiam conquistar uma vaga. Mas para isso, é necessário obter determinado 

10 A imagem é do personagem de tiras Dilbert, que aparece em páginas subsequentes de 
forma confortável, em frente ao computador, sendo massageado.  Inventado por Scott Adams, 
o personagem de tiras é um engenheiro da área de tecnologia inserido em um contexto 
organizacional verticalizado; representa não apenas o funcionário com alto conhecimento 
tecnológico, submetido as decisões arbitrárias e sem sentido dos chefes, mas personifica uma 
crítica severa as formas de organização do trabalho hierárquicas e ao contexto empresarial. 

                                            



perfil, distinto do personagem apresentado, em que a inteligência emocional, o 

conhecimento em diversas linguagens de programação e a capacidade de gerar 

lucro para empresa constituem o perfil: “Há muito, o profissional da área de TI 

deixou de ser sinônimo de alienado, aquele sujeito com problemas de 

relacionamento pessoal, vulgarmente conhecido como nerd” (O mercado..., 2010). 

Os textos apresentam não apenas as exigências qualificacionais, mas 

constroem um ideal de profissional e do não profissional. Usa-se a imagem do 

nerd, aquele que estuda muito, programa sozinho e tem pouca habilidade 

comunicacional, para dizer o que o profissional não deve ser. Por outro lado, a 

imagem do empreendedor, homem de negócios, autônomo, flexível, faz o 

contraponto com o que o profissional deve ser. Exige-se um profissional capaz 

de gerar lucros diretos às empresas e que use a tecnologia para este fim.  

A fala de uma headhunter (caça-talentos) que relaciona as 

transformações nas formas de organização da empresa às mudanças no perfil 

de profissional demandado é representativa desse cenário ao considerar que o 

“‘técnico dos anos 90 precisa ter uma visão clara, claríssima, de como a 

informática pode gerar ganhos, alavancar o negócio da empresa’”. (Assim..., 

1998, p. 29). A publicação veiculada no site intitulada “Tenha ideias… Faça 

dinheiro… Seja o sucesso!”, apresenta as características valorizadas no 

mercado atual e a importância do profissional gerar ganho para as empresas:  

 
Nos anos oitenta, quem tinha um curso superior, tinha emprego 
garantido. Hoje, mesmo com pós-graduação, domínio de um segundo 
idioma e certificações... muitos profissionais estão amargando longos 
períodos na geladeira, se recolocando somente após uma indicação, 
então, a resposta para se colocar e recolocar no mercado não são a 
formação ou habilidades e técnicas, mas duas palavrinhas apenas: 
Dinheiro e Clientes! Bill Gates e Steve Jobs (in memoriam) que o 
digam. (Tenha...novembro, 2013). 

 
É interessante perceber como o autor alude aos anos 1980 para 

demarcar o período atual. Se nos anos 1980 bastava ter um curso superior ou 

conhecimentos centrais para a área, agora, o profissional deve além de ter uma 

diversidade de conhecimentos e habilidades gerar lucros diretos para as 

empresas. A ideia de que estamos em um sistema capitalista e a busca pelo 

lucro, pelo dinheiro, deve estar em primeiro lugar prevalece. Assim, 

“empregados bons” são aqueles que trazem dinheiro para a “sua empresa”. 

São várias as lições, que esse gerente de projetos fornece para que os 



profissionais da área de TI alcancem o sucesso, dentre elas estão a dedicação 

total à empresa e a busca por lucro de forma incessante: 

 
Trabalhe bastante para ajudar sua empresa a ganhar dinheiro, mas 
tenha ideias, e descubra de que forma sua mente consegue produzir 
mais ideias. Pode ser um determinado período do dia, pode ser uma 
fonte de inspiração, uma memória muito feliz ou uma 
motivação...Lógico que, para ter boas ideias durante o expediente, 
você vai precisar deixar de lado algumas coisas, tais como: 
Facebook, fofocas, distrações, problemas pessoais, questões 
pessoais... Um bom profissional não se abala com críticas, mas 
aprende com elas. Um bom profissional não desanima, mas sabe 
como se auto-motivar! Um bom profissional adora a competição 
salutar! (Tenha...novembro, 2013). 

 
O estímulo à competitividade, a busca pelo sucesso como algo 

inatingível, o aprendizado e atualização constante foram se apresentando nas 

publicações analisadas de forma cada vez mais incisiva. A matéria veiculada 

acima discorre sobre o tema, assim como a matéria, publicada pela Revista R, 

assim além da atualização constante de “conhecimentos técnicos, ter um nível 

de inglês avançado e acompanhar quais serão as tendências que demandarão 

novas competências no futuro próximo, o desenvolvedor moderno precisa 

saber trabalhar em equipe e ter habilidades comportamentais que facilitem 

integrar um time” (Desenvolvimento..., 2011, p. 41).  

O discurso presente nos textos analisados exige um profissional 

antenado com a área de negócios, dedicado a empresa, competitivo, que 

esteja atualizado e aprendendo constantemente, que conheça diferentes 

linguagens de programação, que saiba outras línguas, que saiba trabalhar em 

equipe e tenha uma inteligência emocional, isto é, saiba se comportar, 

sobretudo, face a situações de estresses ocasionados pelo trabalho. Além 

disso, não se acomodar apresenta-se como uma característica que deve ser 

desenvolvida e encarada, desse modo, ter, ao menos, a sensação de 

estagnação apresenta-se como um motivo para a mudança de emprego:  

 
Já ficou bem para trás o tempo em que as corporações eram as 
principais responsáveis pelo crescimento de seus funcionários. O que 
elas oferecem hoje são chances que devem, em primeiro lugar, ser 
percebidas (e isso só os mais atentos e dispostos a evoluir 
conseguem fazer com clareza) e, em segundo, ser laçadas com a 
mesma disposição de quem caça um elefante. Se você entende que 
sua empresa não lhe oferece esse tipo de chance, se há uma 
ausência de tarefas empolgantes ou a pura e simples vontade de 
fazer outra coisa, pense se não está na hora de fazer um balanço e 



partir para um upgrade na carreira. Encare a possibilidade de mudar 
de emprego como uma coisa absolutamente natural da vida. (Onde 
estão..., 1999 p.32). 

 
A insatisfação no trabalho é apresentada não como motivo de 

reivindicação ou de construção de um coletivo que permita mudar a situação, 

mas como um sinal para deixar o emprego, a fim de não se “acomodar”. Aliás, 

a palavra acomodação é cada vez mais utilizada no sentido negativo para 

representar aqueles que não estão dispostos a mudar de emprego, de carreira 

ou não estão em um processo de aprendizado constante, isto é, no ritmo 

desejado pela empresa. Nesse sentido, ficar muito tempo na empresa aparece 

como um ponto negativo e não como uma situação positiva na qual o 

profissional se satisfaz naquele trabalho, desse modo, permanecer “mais de 

oito anos na mesma empresa pode sinalizar uma acomodação perigosa. Indica 

que o sujeito chegou ao topo de sua competência e que não tem mais para 

onde crescer’, diz Gerson Correia, diretor da empresa de recolocação de 

executivos DBM. (Onde estão..., 1999 p.33) 

Constata-se que os discursos nas publicações apresentam um conjunto 

de argumentos utilizados para mobilizar e atribuir sentido ao trabalho 

(BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009). Se por um lado, a referência a 

recrutadores de executivos na construção dos textos poderia revelar-se 

confusa e contraditória, à medida que muitos exemplos apresentados são de 

funcionários que não ocupam tal posição. Por outro, poder-se-ia dizer que tais 

referências contribuem para a construção da ideia de que um bom profissional 

deve ter características de um executivo ou empreendedor. Em matéria 

veiculada, pela Revista info, a concepção acerca das exigências 

qualificacionais é semelhante para os diversos cargos, conforme o gerente de 

tecnologia de uma consultoria: “Há muita carência de gente qualificada, 

bilíngue em TI, que conheça tecnologia pura, tipo microinformática, banco de 

dados e linguagens de programação e negócios”, diz Paiva. Só uma 

competência não basta, seja o profissional candidato a analista, vendedor, 

gerente de projeto ou CIO” (Temos..., 2005, p. 69). 

Muitas publicações atribuíram ao desenvolvimento tecnológico as 

transformações nas profissões em TI. Ainda que tal fenômeno seja importante 

para pensar tais mudanças, constata-se que o conhecimento técnico continua 



importante, mas agora, aliado a conhecimentos gerenciais e de negócios, 

habilidades comportamentais, dentre outras competências. Assim, o  
 
currículo fica musculoso quando, além do curso superior e do domínio 
de inglês e português, a pessoa persegue MBA, certificações, 
especializações e atividades extracurriculares diversificadas. A boa 
postura na hora da entrevista, claro, não atrapalha. A ideia é ser 
autêntico e fugir da tentativa de parecer seguro demais só para 
impressionar. Isso pode ser entendido como arrogância. “É preciso 
ser combativo e saber ouvir o que não gosta”, diz André Rapoport, 
diretor de RH da Oracle. (Temos..., 2005, p. 69). 

 
Não basta ter todos os conhecimentos exigidos se o profissional não 

construir o network, isto é, uma rede de relacionamentos profissionais, assim, o 

profissional deve ser um empreender da sua carreira e no seu ambiente de 

trabalho em que o profissional de TI deve ser acima de tudo “um 

empreendedor...Ele precisa aprender a desenvolver a curiosidade, somada a 

uma boa capacidade de concentração e ter seu foco na resolução de 

problemas com espírito inventivo e humildade (O mercado..., 2010). 

Constata-se que a ideia de um profissional alinhado com a área de 

negócios, mas que detém conhecimentos técnicos, conhecimento em língua 

estrangeira, inteligência emocional, capacidade de trabalhar em equipe e de 

aprender constantemente, correr riscos, ser competitivo, crescer ilimitadamente 

e construir soluções individuais para seus problemas, em que a insatisfação no 

trabalho, por exemplo, deve ser resolvida por meio da demissão, são 

elementos que constroem a identidade do profissional de TI, veiculada nas 

publicações analisadas.  

 É importante ressaltar que ao lado dessa construção discursiva, 

constata-se a redução da remuneração nas ocupações que integram esse 

grupo. Os resultados de Márcio Pochmann, atrás apresentados, já indicavam 

redução da remuneração entre os anos de 1986 e 1997. Estudos mais recentes 

como o de Josmária Oliveira (2012) que desenvolveu um pesquisa comparativa 

entre três profissões que tem na informação a base para a construção de sua 

jurisdição: bibliotecários, contadores e analistas de sistemas, apresenta um 

quadro de maior vulnerabilidade para a ocupação analistas de sistemas.  Com 

base nos dados da PNAD entre os anos de 2002 e 2006 a autora constatou 

decréscimo do número de profissionais de TI em faixas salariais superiores 

mais altas e crescimento nas faixas salariais mais baixas:  



 
Ao longo dos anos, tem sido decrescente o percentual de 
profissionais de TI com salário superior a 15 salários mínimos no 
setor informal. Em 2002, 63% apresentavam tal rendimento, mas nos 
anos seguintes observa-se acentuada redução, sendo 59,4% em 
2004, 34,3% em 2006 e 23,2% em 2008. Observa-se, ainda, que 
aumentou o percentual de profissionais informais nas faixas salariais 
mais baixas, como a de 5 a 7 salários mínimos, que era 2,1% em 
2002 e chegou a 14,3% em 2006. 

 
A redução do percentual de profissionais nas faixas salariais mais altas 

no setor informal não foi acompanhada de aumento no setor formal. A autora 

também analisou a evolução salarial das três ocupações com base nos dados 

da relação anual de informações sociais (RAIS), entre 1999 e 2009 e, no 

conjunto das profissões analisadas, a ocupação analista de TI foi a única que 

registrou redução significativa e contínua da remuneração.  

Pode-se perceber que a informática passa a ser utilizada para 

desenvolver soluções para o mercado, não apenas no campo da automação, 

mas de áreas gerenciais. Mais do que automatizar processos, necessita-se das 

tecnologias da informação que fornecem informações para tomada de decisões 

e ganhos lucrativos. O profissional da informática passa a ser denominado 

“Profissional de TI” e ao lado dessa nova denominação exige-se novas 

características comportamentais e qualificacionais.  Esses profissionais devem 

aderir a uma nova identidade pautada no empreendedorismo, na gestão de si, 

na autonomia, no gosto pela mudança e pelo risco.  

O discurso constrói uma identidade do profissional ideal, empreendedor, 

considera-se aqui, que trata-se de uma identidade atribuída ou virtual (DUBAR, 

2005; GOFFMAN,1975), uma identidade empresarial, à medida em que se 

constitui com a finalidade de atender as demandas e se integrar as novas 

formas de gestão do trabalho e a constituição de uma nova cultura que 

contribui para a produção de um ideal de profissional, de uma identidade 

pautada não em conhecimentos existentes e palpáveis, como o conhecimento 

técnico, mas no potencial de uso do conhecimento e em sua utilidade à 

capacidade de gerar lucro  (SENNET, 2006).  

 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise do discurso das publicações permitiu constatar que a profissão 

de TI, antes denominada, profissionais de informática, não apenas impulsionou 

as transformações nas formas de organização do trabalho e da produção, mas 

sofreu tais modificações. Se até o final da década de 1980 a representação dos 

profissionais nas publicações convergia para a ideia de profissionais em 

carreiras promissoras, valorizadas e reconhecidas, o discurso constituído a 

partir da década de 1990 apresenta um cenário em que a construção da 

identidade do profissional de TI, vincula-se, cada vez mais, ao ideal de 

“empreendedor”. Em muitos momentos, a mudança nas exigências 

qualificacionais do profissional, ora de informática, ora de tecnologia da 

informação, é atribuída as transformações tecnológicas. É certo que o advento 

dos microcomputadores, o crescimento dos pacotes de software, as mudanças 

do sistema analógico para o digital são elementos importantes para pensar tais 

mudanças. No entanto, a percepção de que a informática deve ser aplicada, 

cada vez mais, às áreas de negócios; que o trabalho deve absorver cada vez 

mais habilidades, conhecimentos e capacidades e de que a responsabilidade 

pela carreira, pelo reconhecimento, pela remuneração é apenas do profissional 

consistem em orientações e decisões políticas.  

O decréscimo na remuneração apresentado pela literatura deve ser 

analisado de forma mais sistemática e pensado não apenas como sinônimo de 

mudanças objetivas: crescimento do número de profissionais e 

desenvolvimento tecnológico, mas também por meio de questões subjetivas. 

Nesse sentido, torna-se importante refletir sobre como um discurso pautado na 

constituição de um profissional empreendedor, gestor de si, responsável pelo 

seu conhecimento, de suas habilidades e carreira, pode influenciar nas formas 

de organização coletiva e dificultar reinvindicações salariais, por exemplo. 

 Importa também analisar como as exigências qualificacionais podem 

representar atributos associados ao universo masculino e como tais 

representações incidem sobre a trajetória de homens e mulheres nessas áreas. 

Além disso, é fundamental empreender pesquisas que focalizem como os 

profissionais assimilam tais discursos e atribuição identitária. Algumas dessas 

questões são objeto de reflexão da tese que deu origem a esse texto, outras 

precisarão ser pesquisadas em estudos posteriores.  
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