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I. Desigualdade de género no trabalho 

 

Michelle Obama 

 

Michelle Obama é uma advogada norte-americana, 

esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack 

Obama. Tornou-se na primeira afrodescendente a 

ocupar o posto de primeira-dama, entre 2009 e 

2017.  

Michelle LaVaughn Robinson nasceu em Chicago, 

Illinois, no dia 17 de janeiro de 1964.  

É filha de Fraser Robinson, empregado de uma 

empresa que foi secretária num banco. Passou a infância e a juventude num bairro ocupado 

principalmente por famílias negras, o Southside.   

Durante 1977 e 1981, foi aluna da Whitney Young Magnet High School. Entre 1981 e 1985, 

estudou na Universidade de Princeton, onde se formou em Sociologia e Estudos Afro-americanos. 

Em 1985, ingressou na Escola de Direito da Universidade de Harvard, em Cambridge, onde se 

graduou em 1988. 

Como primeira-dama, Michelle esteve envolvida em várias causas, entre elas, a de apoio às 

famílias dos militares e, especialmente, a da obesidade infantil. Lutou também contra o racismo 

e pelos direitos das mulheres, enfatizando diversas vezes a importância de as mulheres, 

principalmente as mais jovens, se empoderarem, graças às suas habilidades. Em relação à 

desigualdade no trabalho, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos lutou pela igualdade salarial 

das mulheres em relação aos homens e contra a discriminação das mesmas no trabalho.  

O seu projeto Girls Opportunity Alliance arrecada fundos para capacitar meninas e adolescentes 

por meio da educação. 

 

 

                                                                                      

“Lutamos para que todos tenham a oportunidade de ter sucesso.” 
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Desigualdade de género no trabalho 

 

 

 

 

 

 

Sabias que as mulheres têm uma escolaridade média superior à dos homens, mas 

entram no mercado de trabalho em condições piores do que os últimos?  

 

 

               

Os salários inferiores ao dos homens prolongam-

se pela vida fora, registando-se ainda saídas 

precoces do mercado de trabalho, pensões baixas 

e um maior risco de pobreza. 

O estudo “Igualdade de Género ao longo da 

Vida" apresentado em 2018, concluiu ainda que 

as mulheres gastam mais do dobro do tempo do 

que os homens em trabalho não pago, 

sobretudo trabalhos em casa. 

 

 

 

 

Este estudo permitiu desenvolver uma 

perspetiva nova e diferente, situando 

Portugal no contexto europeu. Foi possível 

mostrar como certas tendências começam 

a desenhar-se logo nas primeiras fases da 

vida, mas também como se esbatem ou se 

acentuam noutras. 

 

 

 

 

Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos 

discriminem. 

 Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos 

descaracterize. 

                                                                               

 Boaventura de Souza Santos 

 

Boaventura de Souza Santos 
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Igualdade de Género no Mundo 

 

Só há igualdade a sério entre homens e mulheres em seis países do mundo: 

Bélgica      Dinamarca      França       Letónia        Luxemburgo     Suécia. 

 

 

Estes países lideram o ranking deste estudo, com a classificação máxima (100). Na ponta oposta 

estão a Arábia Saudita (25,63), os Emirados Árabes Unidos (29,38), o Sudão (29,38) e o Irão 

(31,25).  

 

Depois de várias pesquisas verificamos que na UE, em média, as mulheres ganham, 

por hora, cerca de 16 % menos do que os homens. Também ganham menos ao longo 

da vida, pelo que são mais baixas as suas reformas e maior o risco de pobreza na 

terceira idade.  

Em 2012, 21,7 % das mulheres com idade igual ou superior a 65 anos corriam risco. 

de pobreza, contra 16,3 % dos homens.  
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Portugal aparece, com 97,50, no segundo grupo de países mais bem classificados, e que estão 

organizados por ordem alfabética. 

O relatório considera que os grupos de defesa dos direitos das mulheres tiveram um papel 

fundamental na condução de reformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir 

O compromisso dos sindicatos na luta contra a discriminação ente mulheres e homens requer uma 

forte vontade política quer ao nível Europeu (Estratégia 2021) quer nacional (Planos Nacionais).  

São necessárias medidas concretas e objetivas e definir prioridades na prossecução do objetivo: 

igualdade de género em todas as dimensões da sociedade. 

A área da igualdade de género é paradigmática neste contexto, tanto ao nível do Estado como das 

empresas, dos sindicatos e dos partidos. 

A Constituição da República estipula a promoção da igualdade entre homens e mulheres 

como uma das tarefas fundamentais do Estado e proíbe a discriminação de género.  

E nos últimos anos os Governos têm legislado neste sentido, no entanto os resultados são ainda 

exíguos. 

 
 

Mesmo na Suécia, que lidera a lista dos países mais igualitários, há uma diferença de 5% entre 

os salários das mulheres e o dos homens. E isso é um obstáculo ao crescimento económico, 

adverte o Banco Mundial. 

 

 
"As mulheres são metade da população mundial e 

temos o nosso papel na criação de um mundo mais 

próspero. Mas não teremos êxito se as leis nos 

atrasarem." 

                                                                    

 

 

Georgieva 
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II. Desigualdade de género no desporto 

 

Biografia da Marta 

 

Marta Vieira da Silva, mais conhecida por Rainha do Futebol, é 

uma atleta profissional de futebol. Ela nasceu em Dois Riachos, 

Alagoas, Brasil, no dia 19 de fevereiro de 1986. 

Com seis prémios de melhor jogadora do mundo acumulados na 

carreira, é considerada a melhor de todos os tempos. Marta já 

conquistou títulos de grande expressão como Champions 

League, Libertadores e Jogos Pan-Americanos.  

Foi aceite numa escola de futebol e o seu treinador repreendia os 

meninos que troçavam da pequena atleta.  

Em 2000, Marta arregaçou as mangas e, sozinha, viajou para o Rio de Janeiro. Com 14 anos 

apenas, decidiu tentar uma vaga na equipa feminina do Vasco da Gama. 

Em 2004, já com 18 anos de idade, a Rainha finalmente firmou o seu primeiro contrato com um 

clube internacional. 

Marta disputou 152 partidas pela seleção brasileira e marcou 107 golos. Participou de cinco 

edições do Mundial de Futebol: de 2003 até 2019. 

Foi doze vezes candidata a melhor jogadora do mundo tendo vencido metade e foi segunda e 

terceira classificada quatro e duas vezes, respetivamente.  

Marta foi também declarada como embaixadora da boa vontade da entidade pela ONU Mulheres, 

pois ela é um exemplo excecional para mulheres e meninas em todo o mundo. A sua própria 

experiência de vida conta uma história poderosa do que pode ser alcançado com determinação, 

talento e coragem. 

 

 

 

 



 
8 

 

Desigualdade no desporto 

O desporto envolve duas perspetivas diferentes que, cada vez mais, são tomadas em consideração: 

o desporto profissional e o desporto como atividade de lazer. Em ambos os casos, o desporto 

representa um setor vasto e em rápido crescimento da economia, que contribui de forma 

significativa para o crescimento e o emprego. O desporto incentiva a interação social, um fator 

importante para todos, homens e mulheres, e promove a saúde física e mental. Igualmente, pode 

promover a educação, a comunicação, a capacidade de negociação e liderança, todas elas vitais 

para a capacitação das mulheres. 

Sempre houve questões de género nos desportos. Todos aceitamos o princípio de salário igual 

para trabalho igual, mas há evidências de que a disparidade salarial entre homens e mulheres ainda 

é importante no desporto. Hoje discutimos se existe igualdade de género nos desportos ou se a 

desigualdade de género ainda é uma questão com a qual todos devemos nos preocupar. 

Obstáculos à igualdade de género 

• Mulheres à margem do processo de tomada de decisão 

Apesar do aumento gradual do número de praticantes de desporto, 

a proporção de mulheres nos órgãos de decisão das instituições 

desportivas a nível local, nacional, europeu e mundial ainda é 

insuficiente. Os dados do relatório sobre as mulheres no poder e na 

tomada de decisão mostram que, a nível europeu, em média, as 

mulheres ocupam 14% dos cargos de decisão nas confederações 

continentais dos desportos olímpicos na Europa. Nas 28 confederações analisadas, apenas uma 

mulher ocupava o cargo de presidente e oito o de vice-presidente, num total de 91. Estes números 

refletem as tendências verificadas em outras áreas de tomada de decisão, segundo as quais quanto 

mais alto é o cargo, maior é a diferença entre homens e mulheres. 
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A representação das mulheres nos mais altos cargos de tomada de decisão nas organizações 

desportivas continua a ser muito baixa na UE. Em 2015, em média, apenas 14% de todos os cargos 

eram ocupados por mulheres, variando entre 3% na Polónia e 43% na Suécia. 

 

• O desporto é considerado um domínio de homens 

 

O desporto é, tradicionalmente, um setor 

dominado pelos homens e os progressos em 

matéria de igualdade entre mulheres e 

homens nesta área são dificultados pelas 

construções sociais de feminilidade e 

masculinidade, que muitas vezes associam o 

desporto a características «masculinas», 

como a força física e resistência, a velocidade e um espírito altamente competitivo e por vezes 

conflituoso. As mulheres que se dedicam à prática desportiva seriam vistas como «masculinas» e 

os homens que não se interessam por desporto seriam considerados «pouco masculinos». Os 

estereótipos de género prevalecentes afetam não só a participação das mulheres na tomada de 

decisão nas organizações desportivas, mas também a sua participação nas atividades desportivas. 

Os papéis masculinos e femininos tradicionais poderão ditar quantas horas as mulheres dedicam 

às responsabilidades familiares, o que pode repercutir‑se na quantidade de tempo que sobra para 

as atividades desportivas.  

• Os estereótipos nos meios de comunicação social mantêm as 

mulheres fora de jogo 

Os meios de comunicação social podem desempenhar um papel importante quer no reforço quer 

no questionamento dos estereótipos de género no desporto. De facto, a representação 

estereotipada das mulheres e homens atletas pelos meios de comunicação social encontra‑se bem 

documentada e as mulheres atletas são frequentemente sexualizadas, sendo muitas vezes 

representadas de uma forma que contribui para a desvalorização do seu desempenho desportivo, 

devido à maior ênfase colocada na feminilidade e atratividade sexual do que na força e nas 

capacidades. Existem também diferenças significativas na cobertura mediática dos desportos 

femininos e masculinos, sendo estes últimos, objeto de uma atenção muito maior. A ausência de 

mulheres no jornalismo desportivo constitui outro desafio. 
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Como é ser rapariga no futebol/futsal… 

 

Há cerca de dez anos, havia muita mais discriminação do que há hoje, pois a quantidade de 

raparigas a praticar esta modalidade era quase nula. 

Quando eu comecei a jogar futebol era uma das únicas 

raparigas que jogava no distrito todo e era obrigada a jogar 

com rapazes por não existirem raparigas na modalidade.  

Nessa altura, quando a minha mãe sentia o orgulho de dizer 

que eu jogava futebol, todos comentavam: “mas futebol é um 

jogo para rapazes” Quando eu entrei para o Vila Real, não fui 

muito bem recebida, pois era a única rapariga no meio dos 

rapazes. Enquanto os rapazes contavam piadas uns com os 

outros, eu ficava sempre com a minha mãe, pois eles não 

davam abertura para conhecer uma rapariga que jogava com 

eles. Demorava muito tempo para ter a oportunidade de falar 

com eles, mas acabava por acontecer, pois nós eramos 

crianças e ainda não nos tinham ensinado a ser 

preconceituosos.  

Mas, quando eu começava a jogar melhor que alguns rapazes, simplesmente não conseguiam 

aceitar que uma rapariga fosse melhor que eles, num desporto supostamente masculino. Nos jogos 

eu era sempre alvo de insultos por ser rapariga, chamavam-me de todos os nomes que existiam e 

diziam que futebol não era para mim. Durante os jogos parecia que os jogadores rivais me tinham 

marcado como um alvo, pois sempre que eu tinha a bola entravam com muita violência para 

mostrarem que eram melhores. 

Lembro-me de haver, por essa altura, um projeto para abrir uma escolinha do Manchester United 

em Vila Real, onde os miúdos podiam crescer enquanto pessoa e jogador. Eu decidi inscrever-me 

porque era uma grande oportunidade. Pensei que iria ser a única rapariga, mas afinal houve outra 

que se inscreveu e foi aí que começou a mudança na modalidade. No final do projeto, foram 

entregues prémios em que eu e a outra rapariga ganhámos um diploma por sermos raparigas a 

praticar desportos de rapazes. Afinal, a mudança ainda não era a esperada e as tentativas tinham 

de continuar…  

Acabei por sair do futebol, pois não importava a minha evolução, não importava se ia sempre aos 

treinos e não importava se me esforçava ao máximo, pois os convocados eram sempre os mesmos 

e rapazes. 
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Algum tempo depois, decidi tentar o futsal e ir para outra equipa, mas tinha medo de não ser aceite 

e de as pessoas não gostarem de mim. Mas aconteceu o contrário: fui muito bem recebida, mesmo 

sendo rapariga, pois as mentalidades também estavam a mudar, a evoluir.  

Começou a haver mais raparigas a praticar futsal/futebol e até foram criadas as primeiras equipas 

exclusivamente de raparigas. Foi preciso um longo período até as coisas serem como são hoje. 

Hoje, já há campeonatos só para raparigas, embora, até aos 16 anos, uma rapariga também possa 

jogar numa equipa de rapazes. Hoje, há seleções distritais e nacionais de raparigas. 

Hoje, já se considera normal uma rapariga jogar futsal / futebol e já não é julgada por isso. Os 

nossos colegas de equipa, treinadores e toda a equipa técnica, incluindo os pais, já apoiam as 

atletas a 200%. Embora tudo isto esteja renovado, durante os jogos as raparigas continuam a 

receber insultos das bancadas da equipa adversária e continuam a ser mais afetadas que os rapazes 

nesses aspetos. 
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III. Desigualdade de Género na Sociedade 

Louise Otto-Peters 

 
Louise Otto-Peters war eine Sozialkritische Schriftstellerin, 

Demokratin und eine Mitbegründerin der Bürgerlichen deutschen 

Frauenbewegung. 

Geboren am 16. März 1819, in Meißen, und verstarb am 13. März 

1895 in Leipzig, wo sie auf dem New Johannis Friedhof begraben 

wurde. 

In 1842 erschien ihr erster Roman „Ludwig der Kellner“ und im 

gleichen Jahr veröffentlichte sie einen Leserbrief in den 

Sächsischen Vaterlandsblättern, wo sie erklärt: “Die Teilnahme der Frauen an den Interessen des 

Staates ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht.“ 

 Intensivierte sie ihr sozialkritisches Engagement und veröffentlichte zahlreiche 

gesellschaftskritische Artikel, zumeist unter dem Pseudonym „Otto Stern“, da es Frauen mit 

solchen öffentlichen Aktivitäten zu dieser Zeit recht schwer war akzeptiert zu werden. Sie reichte 

zwei Beschwerden hintereinander mit großer Bedeutung ein: erstens, die Arbeitswelt für Frauen 

zu öffnen und zweitens, die Lebensbedingungen für Frauen zu verbessern. 

Es erschien in Robert Blums Gedicht “Vorwärts. Volkstaschenbuch für das Jahr 1847” ein 

bemerkenswerter Artikel von Louise Otto “Über die Teilnahme von Frauen am Leben des 

Staates”. Hier entwickelte sie Programmatische Vorschläge für eine organisierte 

„Frauenbewegung“ mit den Forderungen: Gleichberechtigung von Mann und Frau, Zugang von 

Mädchen und Frauen zur Bildung. 

In 1848 seine Rede an den angesehenen Dresdner Minister Oberländer, in der Louise Otto 

forderte: “Meine Herren! Im Namen der Moral, im Namen des Landes, im Namen der Menschheit 

fordere ich Sie auf: Vergessen Sie die Frauen nicht, bei der Organisation der Arbeit!” 

Es ging um die Ernennung einer Kommission, die, Vorschläge zu Wirtschaftspolitischen Fragen 

in Sachsen, insbesonders zur Arbeitsorganisation, ausarbeiten sollte. Deshalb sollte sie sich, unter 

anderem, auch um die Organisation der Frauenarbeit kümmern, um zu verhindern, dass Frauen 

sich Prostituierten oder sich nur herrum treiben. 

Die Forderung von Louise Otto, Frauen in das Arbeiterkomitee zu nominieren, wurde damals als 

Skandal angesehen. Sie organisierte Treffen, um die Situation der Arbeiter zu klären, war 
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Mitbegründerin einer Vereinigung des Mutterlandes und solidarisch mit den Arbeitern, die sich 

immer mehr organisierten. 

Während der Revolution, im März 1849, war 

sie Herausgeberin der Frauenzeitung, die sie 

unter dem Motto “Ich werde Frauen für das 

Königreich der Freiheit rekrutieren!” 

gründete. Die Frauenzeitung wurde in 1850 

aufgrund eines speziell geänderten 

sächsischen Pressegesetzes  (Lex Otto) 

verboten, in dem Frauen die Veröffentlichung 

von Zeitungen untersagt wurde 

In 1865 gründete sie zusammen mit Auguste Schmidt, Ottilie von Steyber und Henriette 

Goldschmidt den Leipziger Frauenbildungsverband und brachte im selben Jahr die Erste deutsche 

Frauenkonferenz in Leipzig ein. Sie war auch Mitbegründerin des Generalverbandes Deutscher 

Frauen (ADF), den sie in den folgenden drei Jahrzehnten als erste Präsidentin leitete. Das 

Hauptziel des Vereins war: das Recht der Frauen auf Bildung, das Recht der Frauen auf bezahlte 

Arbeit und der Zugang zu Universitätskursen. 

Von ihr gingen Anregungen aus, Arbeiterinnen nicht nur als Zielgruppe karitativen und 

pädagogischen Wirkens, sondern auch als Mitstreiterinnen für die Rechte der Frauen 

anzusprechen. Der Allgemeine Deutsche Frauenverein betrieb, unter anderem, eine 

„Sonntagsschule“, eine Fortbildungsschule für Mädchen und eine Speiseanstalt und veranstaltete 

Unterhaltungsabende für Frauen. Auf dem Philosophie-Kongress in 1869 in Frankfurt/Main, 

vertrat sie den Verein, mit einem eigenen Redebeitrag, um damit noch mehr Öffentlichkeit und 

Akteure für die Rechte der Frauen zu erreichen.  

Ihr letzter öffentlicher Auftritt war in 1894,Jahr des Anlass der Eröffnung des ersten 

Gymnasialkurses für Frauen und Mädchen in Leipzig. 
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Louise Otto-Peters 

 
Louise Otto Peters foi uma escritora socialmente crítica, 

democrata e cofundadora do movimento das mulheres burguesas 

alemãs.  

 Nasceu a 26 de março de 1819 em Meissen e faleceu a 13 de 

março de 1895 em Leipzig, onde foi sepultada no Novo 

Johannisfriedhof. 

No ano de 1842, publicou o seu primeiro romance, “Ludwig” e, 

junto com ele, uma carta ao editor do Sächsische Vaterlandsblatt, 

na qual ela declarou: “A participação das mulheres nos interesses 

do Estado não é apenas um direto, mas também um dever.” 

Ela intensificou o seu envolvimento socialmente crítico e publicou vários artigos, utilizando o 

pseudónimo de “Otto Stern”, já que mulheres com tais atividades públicas tinham dificuldade em 

serem aceites naquela época. Ela fez duas reclamações seguidas, com grande destaque: em 

primeiro lugar, para abrir o mundo do trabalho às mulheres e, em segundo lugar, para melhorar 

as condições de vida das mesmas.  

Apareceu no poema de Robert Blum “Vorwärts. Volkstaschenbuch für das Jahr 1847” um notável 

artigo de Louise Otto “Sobre a participação das mulheres na vida do estado”. Neste poema ela 

desenvolveu propostas programáticas para um “movimento de mulheres” organizado com as 

seguintes reivindicações: igualdade de direitos para homens e mulheres, acesso de meninas e 

mulheres à educação. 

Em 1848, o seu discurso ao estimado Ministro Oberlander em Dresden, no qual Louise Otto 

exigia: “Senhores! Em nome da moral, em nome da pátria, em nome da humanidade, exorto-vos: 

não se esqueçam das mulheres na organização do trabalho!”  

Tratava-se da nomeação de uma comissão que 

deveria elaborar propostas sobre questões de 

política económica na Saxónia, em particular a 

organização do trabalho. Portanto, ela também 

devia cuidar da organização do trabalho 

feminino, entre outras coisas, para evitar que as 

mulheres se prostituíssem ou andassem à deriva. 
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A exigência de Louise Otto de nomear mulheres para a comissão de trabalhadores foi vista como 

um escândalo na época. Organizou encontros para esclarecer a situação dos trabalhadores, foi 

cofundadora de uma associação da pátria e solidária com os trabalhadores, que se organizavam 

cada vez mais. 

Durante a Revolução de Março de 1849, foi editora do jornal feminino que fundou sob o lema 

“Vou recrutar mulheres para o reino da liberdade!”. O jornal feminino foi proibido em 1850 

devido a uma lei de imprensa saxónica especialmente alterada ( Lex Otto ) que proibia as mulheres 

de publicar jornais. 

Em 1865, fundou a Associação de Educação Feminina de Leipzig junto com Auguste Schmidt, 

Ottilie von Steyber e Henriette Goldschmidt e, no mesmo ano, convocou a primeira conferência 

feminina alemã em Leipzig. Também foi cofundadora da Associação Geral de Mulheres Alemãs 

(ADF), que ela liderou como sua primeira presidente nas três décadas seguintes. O principal 

objetivo da associação era: o direito das mulheres à educação, o direito ao trabalho remunerado 

das mulheres e o acesso a cursos universitários. 

Fez sugestões para abordar as mulheres trabalhadoras não apenas como um grupo-alvo para 

trabalhos de caridade e educação, mas também como colegas de campanha pelos direitos das 

mulheres. A Associação Geral de Mulheres Alemãs administrava, entre outras coisas, uma 

“Escola Dominical”, uma escola de treinamento para meninas e um estabelecimento de refeições 

e organizava noites de entretenimento para mulheres. No congresso de filosofia em Frankfurt / 

Main em 1869, ela representou a associação com um discurso próprio a fim de alcançar ainda 

mais público e partes interessadas para os direitos das mulheres.  

A sua última aparição pública foi em 1894, por ocasião da abertura do primeiro curso secundário 

para mulheres e meninas em Leipzig. 

 

Igualdade de Género na Sociedade 
 

A Igualdade de Género na Sociedade, exige que 

homens e mulheres tenham as mesmas 

oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações 

em todas as áreas. Devem beneficiar das mesmas 

condições: no acesso à educação, nas oportunidades 

no trabalho e na carreira profissional, no acesso à 

saúde, no acesso ao poder, etc.  
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• Von nichts zu allem (alemão)  
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• Do nada ao tudo (português) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Apesar da participação feminina cada vez maior na sociedade, a desigualdade entre homens e 

mulheres ainda existe no mundo. Seja no trabalho, na educação ou na própria sociedade a mulher 

é tratada com a maior indiferença, com atitudes machistas e humilhantes. Apesar disso ainda 

existe esperança, cabe aos educadores, professores entre outros, educar a nossa sociedade para 

deste modo combater estereótipos e preconceitos ainda presentes no pensamento das pessoas 
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IV. Desigualdade de Género No Ensino 

 
Atingir a igualdade de género não 

significa que os homens e as mulheres 

exibam as mesmas características, 

preferências, atitudes e os mesmos 

interesses. Significa que os direitos e as 

oportunidades de uma pessoa sejam 

independentes da sua natureza 

biológica. As diferenças de género parecem ser resultado de uma aprendizagem social ao longo 

do crescimento de cada indivíduo. As crianças são levadas a assumir o comportamento da 

categoria social a que pertencem e imitam as condutas das pessoas que lhes estão mais próximas. 

No que diz respeito à organização da vida familiar, verifica-se, sobretudo nas famílias mais 

conservadoras, uma divergência de 

comportamentos e de atribuições de tarefas 

domésticas diárias consoante o género, com 

sobrecarga do feminino e alívio do masculino. 

Assim, o peso da lida doméstica coloca 

obstáculos à frequência escolar e ao sucesso 

das raparigas, condicionando a qualidade da 

sua educação e limitando a diversidade das 

suas opções escolares e profissionais.  

Isto é particularmente visível nas comunidades rurais e nas famílias em situação de instabilidade 

social e económica, onde as raparigas enfrentam desafios adicionais para finalizar a sua educação. 

De resto, em muitos países, há meninas responsáveis por cuidar dos irmãos, que casam e são mães 

precocemente, ou que desempenham tarefas que garantam o sustento dos agregados familiares. 

Naturalmente elas veem-se impedidas de prosseguir os estudos, o que gera desigualdade e 

injustiça. Este facto impede o empoderamento das mulheres e tem repercussões em toda a 

sociedade, uma vez que a sua formação teria impactos positivos quer nas suas famílias quer 

nas comunidades. 
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Combate contra a desigualdade de género no ensino 

 

Quando falamos de enfrentar as desigualdades no ensino, não podemos deixar de referir 

novembro de 2015, em que se definiu a Agenda de 2030, constituída por 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que conta com a colaboração da UNESCO junto com a 

UNICEF, o Banco Mundial, UNFPA, UNDP, UNO Mulher e UNHCR, com o objetivo de 

promover a paz, a justiça e instituições eficazes.  

Destacamos o “Objetivo 4: Educação e Qualidade”, que visa “Garantir uma educação de 

qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 

para todos”. Este ponto é um dos mais ambiciosos, por ser reconhecido como o principal motor 

para o desenvolvimento e a concretização dos outros ODS propostos. 

Para sobrepor as dissemelhanças na educação na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em 

Pequim, foram sugeridas as respetivas implementações de políticas de promoção de igualdade de 

género para os governos colocarem em prática, como: 

• Eliminar o analfabetismo entre as mulheres; 

• Promover e aumentar o acesso das mulheres à formação profissional, à ciência e 

tecnologia e à educação permanente; 

• Desenvolver uma educação e uma formação não discriminatórias; 

• Atribuir recursos suficientes para a execução e acompanhamento dos melhoramentos 

educativos; 

• Garantir a igualdade de acesso ao ensino. 
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Dress Codes 

Nas escolas dos Estados Unidos, está implementada a regra do dress codes. Dress codes, 

traduzindo, significa código de vestuário. 

 

 

Caso o aluno não cumpra esta regra, imediatamente 

se contactará o encarregado de educação, para que o 

seu educando vá trocar de roupa. Este poderá 

inclusivamente ser suspenso por vários dias, 

perdendo aulas. No tempo de espera, o aluno fica 

numa sala, isolado dos restantes alunos.  

Estas situações acontecem mais frequentemente com as raparigas, pois as escolas são mais 

rigorosas com elas, usando como desculpa o facto de alguns tipos de vestuário provocarem a 

distração dos alunos e do próprio professor. Assim, a jovem tem de usar roupas discretas, como 

saias compridas (por baixo do joelho), nada de roupas justas nem mesmo com pequenos decotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É simplesmente uma regra em que as escolas obrigam os estudantes a usarem um estilo 

específico, que muitas vezes não se relaciona apenas com o vestuário, mas também com o 

tipo de penteado. 
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Lei que aprova examinar as genitais dos estudantes 

 

Em 17 estados do USA, está para ser considerada uma lei que pretende verificar a sexualidade de 

vários estudantes, muitos deles transgéneros. Assim, tudo aquilo pelo que a comunidade LGBT+ 

lutou durante vários anos pode ser posto em causa e atacado. Significará isto um retrocesso até 

aos anos 60? 

 Esta lei, se aprovada, não permitirá que os alunos que não se identifiquem com os sexos de 

nascença tenham os mesmos direitos que os restantes estudantes. 

 

 

 

 

 

 

Invadindo a sua privacidade, médicos examinarão as suas partes genitais para confirmar se 

mantiveram ou não o sexo de nascimento. De acordo com este projeto de lei, os alunos 

transgéneros serão impedidos de participar em desportos. Portanto, se esta lei for aprovada, a 

prática desportiva clandestina e a revolta política serão fortes probabilidades. Como o acesso a 

balneários e vestiários será vedado a 

estes desportistas, o desconforto e o 

tratamento desigual serão inevitáveis. 

É previsível que o número de casos de 

assédio venha a aumentar, bem como 

as queixas judiciais daí decorrentes e, 

consequentemente, prevê-se o 

entupimento dos tribunais. 

Já é complicado para alguém que não 

se sente confortável na sua pele enfrentar o mundo. Para quê complicar ainda mais com leis 

absurdas e discriminatórias?  

O facto de as pessoas buscarem a sua felicidade não deveria sofrer interferências políticas. 
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Malala Yousafzai 

Malala Yousafzai, mulher nascida em 1997, é uma ativista 

paquistanesa conhecida principalmente por defender os direitos 

das mulheres e o seu acesso à educação. 

Criada em Vale do Swat, “Malala”, que significa “tomada pela 

tristeza”, escapou o destino de se casar cedo e ter filhos aos 14 

anos, com a ajuda da sua família que sempre a apoiou ao longo 

dos seus estudos. Ziauddin Yousafzai, seu pai, viu uma aluna 

perfeita em si e, sendo assim, incentivou-a a gostar de física, 

literatura, história e política e a se indignar com as injustiças do 

mundo.  

Em 2008, com apenas 11 anos, já defendia, no seu próprio blog, o direito das meninas de 

frequentar a escola e, em 2009, escreveu para a BBC um blog sob pseudónimo, detalhando o seu 

quotidiano, no qual os talibãs proibiram a educação das meninas entre 2003 e 2009. Mais tarde 

foi nomeada para o Prémio Internacional da Criança. 

Malala tornou-se mundialmente conhecida a 9 de outubro de 2012, dia em que foi baleada no 

crânio três vezes por um membro do talibã, deixando-a inconsciente e em estado grave. Quando 

a sua condição melhorou, foi levada para Birmingham, na Inglaterra, para ser tratada num hospital 

especializado no atendimento aos feridos de guerra. Malala sobreviveu ao atentado, recuperou-se 

e não recuou nas suas convicções. 

No seu 16º aniversário, em 12 de julho de 2013, discursou na Assembleia da Juventude na 

Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, Estados Unidos, deixando claro que a causa 

pela qual chegou perto da morte permanece a mesma: “Vamos pegar nossos livros e canetas. Eles 

são nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem 

mudar o mundo. A educação é a única solução.”. 

Em outubro de 2013, a sua história foi publicada na autobiografia “Eu sou Malala”, escrita por 

Christina Lamb. No dia 10 de outubro de 2014, com 17 anos, recebeu o Prémio Nobel da Paz 

“pela sua luta contra a supressão das crianças e jovens e pelo direito de todos à educação”, 

tornando-se a mais jovem ganhadora deste prémio. 

Em 2020, com 22 anos, Malala concluiu a faculdade de Filosofia Política e Económica, pela 

Universidade de Oxford. 

“A educação é a única solução. Educação primeiro!” 
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Conclusão 

Neste tópico debruçámo-nos sobre alguns aspetos que nos pareceram pertinentes, no estudo para 

as diferenciações de género na escola. Ao mesmo tempo fizemos referência a algumas 

recomendações, exemplos de desigualdades de género e implementação de regras que tentaram 

contribuir para a ocorrência de mudanças no que se refere à forma como a escola lida com as 

desigualdades de género. 

Quando falamos de desigualdade de género no ensino referimo-nos as desvantagens materiais e 

simbólicas que as mulheres experienciam relativamente aos homens. 

Muitas das vezes, facto de as próprias famílias e docentes, não estarem conscientes dessas 

distinções dificulta o seu combate e favorece a ocorrência de uma relação pedagógica que pode 

ser marcada por diferenças relativamente a rapazes e a raparigas. Como pode ser resolvido este 

problema na comunidade educativa? Ele passa necessariamente por uma tomada de consciência 

por parte dos indivíduos e por uma reflexão acerca das suas práticas relativamente a rapazes e 

raparigas.  

Passa ainda pela integração de medidas ao combate às desigualdades de género no ensino, quer 

na definição dos perfis de competência, quer na formação dos profissionais de educação. 
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V. Relatos sobre desigualdade de género 

 

Biografia de Catarina Furtado 

A sua Vida como Ativista 

 

Catarina Cardoso Garcia da Fonseca Furtado nasceu em 

Lisboa no dia 25 de agosto de 1972. É apresentadora de 

televisão, atriz e ativista portuguesa. Ao longo da sua 

carreira tem abraçado diversos projetos como atriz. Foi 

também autora de contos infantis e letras de canções.  

É Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações 

Unidas para a População (UNFPA) desde 2000. Catarina 

realiza um trabalho de proximidade em diferentes países, 

nas áreas da Saúde, incluindo a sexual e reprodutiva, Igualdade de Género, Violência sobre as 

Mulheres, Discriminação, Envolvimento Masculino, Mutilação Genital Feminina, Maternidade 

Segura, Maternidade/Paternidade Adolescente, Planeamento Familiar, entre outras.  

Tem sido convidada a participar em iniciativas de educação para o desenvolvimento e educação 

para a cidadania no Parlamento e em escolas, ONG, Associações de Empresas e tem ainda feito 

muitas visitas de trabalho a países em desenvolvimento e participações em reuniões 

internacionais. 

É coautora da série documental “Príncipes do Nada” da RTP, que tem como temática os direitos 

humanos. Trabalhou também em “Dar Vida sem Morrer”, quatro documentários realizados na 

Guiné-Bissau que visou a recolha de apoio financeiro para programas de redução da mortalidade 

materna e neonatal em três localidades daquele país.  

Em 2012 sentiu necessidade de fundar a “Corações com Coroa”, uma associação sem fins 

lucrativos que pretende promover uma cultura de solidariedade e inclusão junto de pessoas em 

situações de vulnerabilidade, risco e pobreza e, assim, contribuir para que, em Portugal, se 

promova e vivencie uma cultura de direitos humanos assente na "Não discriminação" e na "Não 

violência".  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UNFPA
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A vida de uma jovem mulher  

 

O meu nome é Madalena e estou aqui para contar a minha história.  

Lembro-me que, quando era pequena, me davam sempre bonecas e 

brinquedos ditos “femininos” no meu aniversário. A verdade é que eu 

nem ligava a isso.  

O mesmo se passava com as atividades. Quando tinha sete anos, os 

meus pais inscreveram-me no ballet, não porque eu pedisse, mas 

porque eles acharam que era isso que eu queria, visto que eu era 

menina e o ballet “é o que todas as meninas querem fazer”. Bem, para mim não era assim.  

Aos meus amigos rapazes sempre lhes deram a escolher entre futebol, basquetebol ou andebol. E 

aqui podemos verificar que, realmente, existe uma diferença de tratamento. 

Quando cheguei aos dezoito anos e terminei o secundário, saí da minha cidade e fui estudar Gestão 

para a universidade do Porto. Agora, com vinte e quatro anos e um mestrado concluído, faço parte 

de uma geração de mulheres mais escolarizada do que a média da União Europeia e dos homens 

da minha idade. Mas, apesar disto, as mulheres continuam com condições mais precárias no 

trabalho, são mais atingidas pelo desemprego e a diferença salarial é notável.  

E, como se tudo isto não bastasse, tenho de ouvir, todos os dias, nos corredores do estabelecimento 

onde trabalho, murmúrios de homens, sempre que passo por eles: ou “o que é que uma mulher 

está a fazer aqui” ou comentários nojentos sobre o meu corpo. Somos todos livres e com os 

mesmos direitos, mas não vemos isto acontecer com os homens. E porquê? Pelo simples facto de 

que eu sou mulher e eles homens. Cresci a ouvir falar do potencial das mulheres, mas depois 

ganhamos menos que os homens e somos menos respeitadas. E é esta discrepância que, muitas 

vezes, passa ao lado da sociedade, pois esta ou não a considera importante ou escolhe ignorar os 

factos. 

Apesar de escolarizadas e de escolherem, cada vez mais, cursos tradicionalmente considerados 

masculinos, a taxa de mulheres em áreas que se “identificam mais com o feminino” ainda é 

superior. Escolhi seguir Gestão e não me importei com esta seleção do género, porém acredito 

que muitas raparigas escolham desistir de ir para determinadas áreas por estas estarem 

maioritariamente associadas à presença masculina, o que provavelmente as prejudicaria no futuro.  

Não me vejo a abdicar da minha carreira para ficar em casa a cuidar dos meus filhos e das tarefas 

domésticas. E pretendo educar os meus filhos para que sigam o que quiserem e para que 



 
26 

 

reconheçam que não existe emprego masculino e emprego feminino. Todos os empregos devem 

ser acessíveis para quaisquer pessoas, independentemente do género, e todos devemos ter os 

mesmos direitos e condições. 

E claro que o assédio me assusta e me preocupa. Quando saio à noite, por exemplo, é um pesadelo. 

Saio de casa já com consciência de que vou passar a noite toda a dizer que não, a levar com olhares 

que me deixam desconfortável e com comentários nojentos. É um facto que, quando uma mulher 

anda sozinha, tem de suportar cenários incómodos. E o mesmo acontece durante o dia na rua. 

Qualquer que seja a situação e independentemente da roupa que temos vestida, é inevitável sair à 

rua e não ter de aguentar com homens a lançar piropos e a fazer comentários sobre nós. A situação 

só muda se estivermos acompanhadas por um homem, pois aí a visão será de que já somos 

“propriedade” de outro. Já vivenciei uma situação em que 

um amigo meu me deixou sozinha por uns minutos num bar 

e um homem que tinha acabado de chegar veio em direção 

a mim com segundas intenções. Eu estava sempre a cortar 

conversa e a tentar ir embora, mas ele insistia para que eu 

ficasse. Quando o meu amigo regressou, ele 

automaticamente pensou que eu era namorada dele, pediu-

lhe logo desculpa e retirou-se. Pediu desculpas a ele, não a 

mim. Como se eu fosse um objeto do meu amigo e ele 

tivesse chegado e tentado apropriar-se de uma coisa dele. 

A sociedade precisa de começar a perceber que as mulheres são donas de si mesmas, que têm o 

mesmo mérito que os homens e os mesmos direitos que eles. Merecem sair à rua sem ter de 

suportar olhares e comentários. Merecem respeito e igualdade. 

* Baseado em factos reais. 

 

Abuso de poder 

  

Em novembro de 2014, um homem solteiro de Marco 

de Canaveses e uma mulher casada de Felgueiras 

envolveram-se numa relação extraconjugal. Ao fim de 

dois meses, a mulher quis acabar tudo, mas o amante 

passou a persegui-la, no seu local de trabalho e com 

SMS. O amante acabou por revelar a traição ao 

marido e o casal separou-se, mas o cônjuge passou a enviar-lhe SMS com insultos e ameaças de 

morte. 
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Ainda assim, também o amante continuou a assediar a vítima, ao ponto de, em junho de 2015, a 

ter raptado e transportado para perto do emprego do ex-marido, ao qual telefonou, convidando-o 

para um encontro. Aparentemente sem premeditação, o marido acabaria por agredir a mulher, 

usando uma moca com pregos. 

Apesar da natureza atroz deste caso, o verdadeiro terror começou quando a vítima decidiu 

apresentar queixa contra ambos e levar o caso a tribunal. O juiz, Neto de Moura, não viu este caso 

como a maior parte de nós: uma mulher vítima de assédio e dois homens culpados de a agredirem 

e talvez até de a tentarem matar. Este juiz absolveu os agressores e culpabilizou a vítima, usando 

como referência a Bíblia católica: “Ora, o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra 

e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à 

morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Ainda não foi 

há muito tempo que a lei penal (Código Penal de 1886, artigo 372) punia com uma pena pouco 

mais que simbólica o homem que, achando sua mulher em adultério, nesse ato a matasse”. Assim, 

a mentalidade fechada, retrógrada e machista dum juiz afeta a proteção duma mulher, que passa 

de vítima a culpada, e desculpabiliza os seus agressores deixando-os livres para voltarem a tornar 

a sua vida num inferno.  

No final, após recurso, que pena foi atribuída a estes dois homens? O Tribunal de Felgueiras, onde 

o caso foi julgado, condenou o marido pelo crime de violência doméstica, aplicando-lhe uma pena 

de um ano e três meses de prisão, que suspendeu, e uma multa de 1750 euros por posse de arma 

proibida. Ao amante, foi atribuída uma pena de um ano de prisão, também suspensa, mais 3500 

de multa por crimes de perturbação da vida privada, injúrias, sequestro e ofensas à integridade 

física.  

E o que aconteceu ao juiz Neto de Moura que, abusando do seu poder, tentou que um crime atroz 

fosse desculpado e que ambos os agressores saíssem impunes? Pois, em março de 2019, foi 

transferido pelo presidente do Tribunal da Relação do Porto, Nuno Ataíde das Neves, da 1.ª secção 

criminal para a 3.ª secção cível, onde não são julgados casos de violência doméstica, medida que 

justificou publicamente como uma "manifesta conveniência de serviço", explicação ou desculpa 

que considero “esfarrapada”. 

Na minha opinião, indivíduos sem compasso moral não deveriam ter o poder de julgar estes ou 

outros casos, nem tomar decisões importantes que nos afetam a todos. 
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Realidade de uma enfermeira  

 

O meu nome é Francisca, tenho 63 anos e, hoje, 

venho relatar alguns acontecimentos problemáticos 

que eu já vi ou vivi.  

Falarei de situações que, naturalmente, me 

incomodaram e me fizeram refletir sobre a 

sociedade e os modos de pensar e de agir do 

passado - o ano em que nasci, 1958 - e do presente 

- o ano que corre, 2021. Comparo estigmas e mentalidades e deparo-me com uma sociedade cada 

vez mais egoísta e ambiciosa, com algumas mentes mais abertas e outras mais retrógradas. Chego 

à conclusão de que ainda precisamos de trabalhar muito para melhorarmos a nossa vida em 

comunidade. 

Na época em que nasci, as mulheres portuguesas eram educadas para a conjugalidade e para serem 

mães. Para as que insistiam e tentavam sair do reduto doméstico, como as enfermeiras, o 

casamento estava vedado.  

Completei, há exatamente duas semanas, 63 anos de vida, 40 dos quais trabalhei como enfermeira. 

A guerra de 1963 levou a sociedade a encarar esta profissão como uma espécie de missão, pois 

todas as enfermeiras iam para os hospitais de campanha perto das batalhas para curar os militares 

feridos.  

Mesmo depois de tantas décadas, a enfermagem continua a ser uma profissão predominantemente 

feminina, herdeira ainda, portanto, do pensamento comum de que a função de cuidar - fosse dos 

doentes, da casa ou dos filhos - é das mulheres.  

Nós, enfermeiras, continuamos sobrecarregadas com a necessidade de termos de articular horários 

laborais, inconstantes e por turnos, com os cuidados às nossas famílias, à semelhança do que 

acontece com a maioria das mulheres que desempenham uma profissão. 

Quantas vezes, no final de um turno, vejo senhoras 

cheias de pressa porque têm de ir a correr para casa 

fazer o jantar ao marido, dar banho aos filhos ou 

preparar-lhes a lancheira e a roupa para o dia seguinte. 

Não vejo essa preocupação e esse encargo nos meus 

colegas homens. E esta é certamente a principal 

explicação para a tão reduzida participação feminina 

nos “espaços de intervenção cívica”. 
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Quando escolhi ser enfermeira, não me senti condicionada por ser mulher, o que é ótimo, porque, 

em inúmeras profissões, ser mulher é um caos e um pesadelo. Já outras são consideradas 

completamente desadequadas para o género feminino.  

Mas sinto-me condicionada no que toca a subir na carreira e evoluir realmente no meio em que 

trabalho. Quando olho à minha volta, numa altura em que os homens começam a chegar à 

profissão, vejo-os passar automaticamente à frente nos momentos de contratação, principalmente 

no setor privado, enquanto eu e muitas outras mulheres, minhas colegas, mais experientes e com 

muitos mais anos de serviço, nem um aumento salarial recebemos. Quando somos enfermeiras 

jovens, dizem-nos que vamos querer constituir família e que podemos ter uma gravidez de risco. 

Quando somos mais velhas, dizem que nos iremos reformar mais cedo, abdicando do nosso bem-

estar monetário, só para cuidar dos netos e da casa.  

Isto faz-me lembrar a minha infância em que, em ambiente familiar, os meus irmãos não eram 

tratados da mesma maneira. Eu e as minhas irmãs eramos sempre chamadas para pôr a mesa, ir 

buscar batatas à cave, limpar o chão, polir os móveis, basicamente, realizar todas as tarefas 

domésticas, enquanto os meus irmãos se preparavam para comer e para um dia, exercerem um 

certo tipo de poder controlador sobre uma mulher, poder parecido ao que já na altura exerciam 

sobre nós. 

Isto pesou-me tanto que, ainda hoje, quando estou na cozinha, por vezes digo ao meu marido: 

“Sai daqui que o lugar na cozinha é das mulheres”, o que me faz refletir no impacto que a educação 

e os tempos de infância podem ter na vida de uma pessoa e nos ideais que esta irá ter quando 

crescer e for adulta. 

Esta constatação faz-me acreditar que temos de incentivar e educar as crianças de hoje, que serão 

os adultos de amanhã, para pensarem e para agirem de maneira diferente e abrirem a sua 

mentalidade, assim como muitos de nós, adultos conscientes, devemos fazer. 



 
30 

 

 

Comentário do vídeo (espanhol) 

Este video representa el día a día de una joven y su familia, en un futuro donde las mujeres tienen 

los mismos derechos que los hombres y no tienen que lidiar con las reglas que la sociedad nos 

impone actualmente. 

En relación con el aspecto técnico de la película, cabe mencionar que incluso con el uso de pozos 

escénicos (la casa de la chica, la calle, estación de metro y la escuela) han sido bien explotados. 

En cada uno de ellos hay una gran cantidad de hechos destacables: su padre está en casa haciendo 

las tareas del hogar, mientras la chica espera el metro escuchando las noticias y la conversación 

que se desarrolla en el aula. 

Este video representa una sociedad ideal, tenemos que seguir luchando para que deje de ser ficción 

y se convierta en realidad. 

(Este vídeo representa o quotidiano de uma jovem e da sua família, num futuro em que as 

mulheres terão os mesmos direitos que os homens e não terão de lidar com as regras que a 

sociedade atualmente nos impõe. 

https://www.youtube.com/embed/gBjo1Ht0clg?feature=oembed
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Quanto ao aspeto técnico do filme, vale ressaltar que mesmo com o uso de vários cenários (a casa 

da menina, a rua, a estação de metro e a escola) foram bem explorados. Em cada um deles há um 

grande número de factos marcantes: o pai está em casa a fazer as tarefas domésticas, enquanto a 

jovem espera o metro ouvindo as notícias e as conversas que acontecem na sala de aula. 

Este vídeo representa uma sociedade ideal, temos que continuar a lutar para que deixe de ser 

ficção e se torne realidade). 
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