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Preâmbulo
O Manual “Igualdade +: Qualidade e Igualdade em Contexto Escolar” insere-se no
Projeto Equal Rights & Equal Duties”, promovido pela Associação Humanitária de
Mulheres Empreendedoras (AHME), cofinanciado pelo Fundo Social Europeu e
pelo Estado Português, tendo como organismo intermédio a Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género (CIG).
O projeto Equal Rights & Equal Duties, em consonância com o IV Plano Nacional
para a Igualdade, Género, Cidadania e não Discriminação e com o IV Plano
Nacional contra a Violência Doméstica, acenta numa estratégia de atuação que
passa pela promoção de diferentes atividades. Com estas pretende-se
desenvolver o conhecimento e sensibilizar cidadãos e cidadãs para a igualdade
de género e para o combate à violência de género, nas mais diversas esferas
sociais.
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Introdução
Há alguns anos, rapazes e raparigas estudavam em escolas separadas e
aprendiam o que a sociedade considerava apropriado para cada sexo. Elas
preparavam-se para habitar o espaço privado, onde eram responsáveis pelo
cuidado e dedicação às tarefas domésticas. Eles formavam-se como futuros
“chefes de família”, para desempenhar um trabalho e ocupar um lugar no espaço
público.
O muro que dividia o mundo em dois espaços foi derrubado graças ao movimento
das mulheres, ajudado pela chegada da democracia e pela aprovação do
Decreto-Lei nº 392/79, no qual se reconhece o princípio de igualdade entre
mulheres e homens.

escola mista

Ao encontrar alunas e alunos nas mesmas salas de aula, supôs-se que as
relações se estabeleceriam de forma natural, encontrando-se uma nova forma
de partilhar a vida em igualdade. No entanto, cedo se compreendeu que só
estávamos no princípio da viagem.
O currículo, a organização da escola, a linguagem, as opções profissionais,
estavam pensados para o homem, que devia desempenhar um papel relevante
no espaço público, no trabalho remunerado, na política, na cultura, etc.
Perante esta situação, duas realidades seriam possíveis: negar a existência das
diferenças entre os sexos ou tentar um verdadeiro encontro, onde as
necessidades, contributos e experiências de mulheres e homens estejam
presentes no sistema educativo.
A atitude de professores e professoras na sala de aula é determinante para
modificar comportamentos, eliminar estereótipos e corrigir muitos
desequilíbrios que persistem e que reforçam de maneira inconsciente a
desigualdade.
A Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, em 1995, deu origem
à Plataforma de Ação de Pequim, assumindo-se o compromisso de integrar a
perspetiva de género em todas as atividades das Nações Unidas e desenvolver a
dimensão de género de forma transversal em todas as áreas de atuação da
sociedade, nomeadamente ao nível da educação.
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Assim, uma abordagem em perspetiva de género considera que:
Mulheres e homens são diferentes e devem ser valorizados, apesar
das suas diferenças;
A sociedade valoriza o que é do sexo masculino sobre o que é
feminino, e para que avanços económicos e sociais possam ser
feitos, homens e mulheres devem trabalhar juntos para esta meta
que é a igualdade de género;
O género não é apenas o sexo biológico, mas também o papel que a
sociedade dá aos indivíduos pelo facto de serem mulher ou homem.
Com este manual, pretende-se fomentar nos professores/as e alunos/as um
novo olhar sobre a realidade, mais atento às desigualdades que põem em risco o
livre exercício de escolhas para a vida de homens e mulheres.
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O que é o
“Igualdade +: Qualidade e Igualdade em Contexto Escolar”
Este manual é dirigido a alunos e alunas do 3º ciclo do ensino básico e é
transversal ao currículo das diferentes disciplinas. Pretende incorporar a
perspetiva de género na educação através de um conjunto de atividades que
visam promover a reflexão, a construção e o desenvolvimento de atitudes,
valores e pensamentos onde exista uma visão igualitária do género.
Ao longo do manual são propostas atividades sobre a igualdade de género
distribuídas por 6 temas:
Tema A - Género e Saúde;
Tema B - Violência em relações de intimidade;
Tema C - Segregação de profissões;
Tema D - Igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de
trabalho;
Tema E - Tráfico humano para fins sexuais e laborais;
Tema F - Participação do homem na vida familiar e participação da
mulher na vida profissional.
As atividades propostas funcionam como recursos didáticos que oferecem
estratégias promotoras de novos modelos de atuação, sendo para isso
necessário:
Promover o debate para modificar as atitudes sexistas ou violentas.
Promover a reflexão individual de cada aluno/a, reconhecendo a
influência dos estereótipos e preconceitos de género, bem como o
seu impacto nos comportamentos individuais e de grupo.
Formar grupos onde rapazes e raparigas interajam e participem de
forma equilibrada.
Promover a cooperação em igualdade, evitando a liderança de uma
pessoa ou de um grupo de pessoas.
Ter em conta as competências e possibilidades de cada
participante, eliminando os papéis tradicionais que rapazes e
raparigas desempenham.
Focar sempre o lado positivo da dinâmica.
9

Como Utilizar este Manual
Neste manual cada tema é constituído por um conjunto de quatro atividades.
A abertura de cada tema é feita através de uma introdução, de forma a enquadrar
os conteúdos e trabalhar numa perspetiva de igualdade de género.
Cada atividade é constituída por:
Objetivos;
Lista de materiais;
Guia de exploração;
Propostas de discussão e/ou avaliação.
Em determinadas atividades também são apresentadas sugestões e recursos
adicionais.
Dentro de cada temática, as atividades podem ser utilizadas individualmente,
sem ser necessário seguir uma sequência.
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4

atividades

Uma Visão
Sobre a Perspetiva de Género
Para introduzir uma perspetiva de género na sala de aula, é muito importante
compreender o significado deste termo, diferenciando-o de sexo e de
sexualidade.
O género pode ser visto como o conjunto das atitudes, sentimentos, valores,
comportamentos e atividades que a sociedade atribui aos dois sexos. É uma
construção social, que varia de sociedade para sociedade e ao longo do tempo.
O sexo é uma descrição biológica, enquanto a sexualidade se refere à capacidade
de se ter sentimentos ou emoções de índole sexual e de expressá-los. Esta
capacidade não é necessariamente dicotómica entre homens e mulheres, já que
existem várias formas de sexualidade.
As diferenças entre homens e mulheres têm de ser entendidas como resultado
da interação complexa entre a dimensão biológica (genes, hormonas, caracteres
sexuais secundários), a dimensão cultural (religião, relações hierárquicas,
enquadramento histórico e geográfico, papéis sociais) e a dimensão psicológica
(pensamentos, sentimentos, valores pessoais).
Numa perspetiva social, o género confere um estatuto, influenciando aspetos
como a personalidade (como alguém se deve sentir e comportar), a distribuição
do trabalho, os direitos e responsabilidades familiares, entre outros.
Os papéis de género são as funções específicas, papéis sociais e
responsabilidades consideradas apropriadas para mulheres e homens numa
determinada sociedade. Os papéis de género não existem isoladamente, mas
são definidos através da relação entre mulheres e homens.
Embora o sexo e as suas funções biológicas associadas sejam programados
geneticamente, os papéis de género e as relações de poder variam entre as
culturas e ao longo do tempo sendo, portanto, passíveis de mudança.
Deste modo, quando se fala em igualdade de género, fala-se na ausência de
discriminação com base no sexo de uma pessoa ao nível de autoridade,
oportunidades, acesso a recursos ou benefícios, a serviços, entre outros. Tratase, portanto, da valorização igualitária pela sociedade das semelhanças e
diferenças entre homens e mulheres, e dos diferentes papéis que
desempenham.

11

Para assegurar a igualdade, devem ser tomadas medidas para compensar as
desvantagens históricas e sociais que impedem que mulheres e homens vivam
em plena igualdade.
Ter consciência de género é entender que existem diferenças socialmente
determinadas entre homens e mulheres, com base em comportamentos
aprendidos, que afetam a capacidade de aceder e controlar recursos.

O Género na Educação
A educação em perspetiva de género consiste na formação de alunos e alunas,
tendo como base o princípio da igualdade entre os sexos ao nível das
oportunidades académicas, profissionais e sociais, de tal modo que ninguém,

diploma

por razão de sexo, parta de uma situação de desvantagem ou tenha que superar

igualdade

dificuldades para chegar aos mesmos objetivos.
No entanto, não podemos limitar a coeducação (i.e., a educação conjunta de
rapazes e raparigas) a uma mera situação igualitária das condições de partida. A
coeducação parte da aceitação do próprio sexo e da afirmação social da
identidade de cada um/a, de tal modo que cada pessoa possa construir a sua
identidade social a partir de um autoconceito positivo e saudável. Trata-se,
também, de propiciar a comunicação entre as pessoas de ambos os sexos,
baseando-se no respeito mútuo, na aceitação, na convivência, no diálogo criativo
e na superação de preconceitos sexistas motivadores de exclusão.
A escola é o segundo agente de socialização mais importante da criança / jovem.
A educação atua de forma direta na construção de uma cultura que, por sua vez,
pode mudar ou perpetuar formas de pensamento e ação social.
Na escola, professores e professoras têm a oportunidade de abordar o processo
educativo com uma atitude promotora da participação equitativa e conjunta
entre alunas e alunos. Por conseguinte, devem promover o uso de uma
linguagem e de comportamentos que não reforcem os estereótipos de género,
fomentando a comunicação e a relação social, a coesão, o trabalho em grupo, o
respeito por normas e regras e a não discriminação.
Assim, com ações pertinentes dirigidas a favorecer o desenvolvimento de
relações igualitárias entre os sexos, é possível reorientar a transmissão de
valores e conceções tradicionais sobre as mulheres e os homens.
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É este princípio que nos permitirá superar as desigualdades de género que
persistem na sociedade, criando condições para o acesso igualitário ao mercado
de trabalho de homens e mulheres, rumo a uma mudança cultural (por exemplo,
através de uma paternidade responsável e da repartição igualitária das tarefas
domésticas). Estas transformações são os pilares de construção de uma
sociedade mais justa e igualitária.
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Igualdade +

Atividades

TEMA A
Género e Saúde

TEMA A
Género e Saúde
Em muitas sociedades ainda persistem ideologias que ditam que as mulheres
devem ser puras, castas e virgens até ao casamento. Estas crenças podem levar
a que se cometam atos como a mutilação genital feminina, assassinatos de
honra e restrições à mobilidade e à participação económica e política das
mulheres. Igualmente, preconceitos ligados a ideias de que os homens devem
ser “machos” podem significar que a violência sexual cometida por estes seja
esperada em vez de condenada. Ao nível da saúde, as desigualdades de género e
os tabus à volta da sexualidade têm o potencial de exacerbar a propagação do
VIH/SIDA.
Também os estereótipos do “verdadeiro homem” ou da “verdadeira mulher”
ditam que o comportamento de cada um/a tenha de ser cem por cento
heterossexual. Deste modo, o facto de se ser lésbica, gay, bissexual ou
1

Tr a n s g é n e r o –
Relativo a quem tem
uma identidade de
género diferente da
biológica.

transgénero1 (LGBT) pode ter como resultado a marginalização ou a violência.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2006), a sexualidade é um
aspeto fundamental do ser humano, presente ao longo de toda a sua vida. É
formada pelo sexo, pelas identidades e papéis de género, pela orientação sexual,
o erotismo, o prazer, pelos vínculos afetivos e pela reprodução.
A influência social é preponderante na vivência e expressão da sexualidade de
cada indivíduo. O género é uma dessas influências, isto é, as expectativas acerca
de como se devem comportar mulheres e homens, meninos e meninas, e de
como estes comportamentos devem ser diferentes segundo o sexo.
Na década de 1990, a Organização da Nações Unidas (ONU), através de
conferências então realizadas, alcançou acordos sem precedentes sobre os
direitos humanos relacionados com a sexualidade.
Surgiu assim um novo pensamento sobre os direitos sexuais, com estratégias
mais inclusivas que têm em conta mulheres, homens e pessoas transgénero.
Focar a sexualidade só desde o ponto de vista dos impactos desta sobre a saúde
torna-se redutor. Este foco deve ser expandido para examinar as muitas outras
maneiras em que a sexualidade é parte das nossas vidas.
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TEMA A
Género e Saúde
Há um reconhecimento de que a luta contra a violência sexual deve continuar,
mas também devemos ver os lados positivos e prazerosos da sexualidade,
procurando que estes cheguem a ser possíveis para todas as pessoas – em
particular àquelas a quem se lhes obstruem as oportunidades de encontrar
prazer e satisfação (numerosas mulheres, lésbicas, gays, bissexuais e pessoas
transgénero, pessoas que vivem com VIH/SIDA, entre outras).
Na escola, os/as alunos/as devem ser levados a reconhecer a importância que
têm a sexualidade e os direitos sexuais na vida das pessoas, sendo que a
sexualidade é mais do que uma questão de saúde e violência.
Segundo a Associação para o Planeamento Familiar (APF), os objetivos da
educação sexual no 3º ciclo visam aumentar e consolidar conhecimentos sobre
as diferentes dimensões da sexualidade, explorando as componentes biológicas
e psicológicas da sexualidade humana, bem como ideias e valores implícitos na
sexualidade, amor, reprodução e relações humanas.
A sexualidade é parte integrante da personalidade humana, está ligada ao
prazer, à descoberta, ao desenvolvimento pessoal, à comunicação, etc. A
educação sexual deve ser entendida como uma vertente importante da
educação e vista como um pilar fundamental na formação pessoal e social das
pessoas. Nesta área, a formação acaba por ser muitas vezes omissa ou veiculada
pelos meios de comunicação, grupos de pares e outras fontes, o que muitas
vezes resulta em informação pouco rigorosa, potenciando mitos e preconceitos.
Educar em igualdade passa por acompanhar o processo de descoberta individual
e social dos/as alunos/as, potenciando a formação de uma identidade única e
genuína, livre de estereótipos e de barreiras à liberdade de cada um.
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ATIVIDADE 1
Ser Homem ou Mulher é ...

TEMA A
Género e Saúde

Objetivos:
Identificar estereótipos de género;
Analisar e refletir sobre os estereótipos de género.

m4in5.

Material:
Quadro, papel e lápis.

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos de 4/5 alunos/as;
2) Dividir o quadro em duas partes (O Homem é…./ A Mulher é….);
3) Solicitar a cada grupo que indique 10 adjetivos que completem as frases do quadro
(esperar cerca de 15 minutos para cada grupo realizar a tarefa);
4) No final, o/a professor/a pode solicitar a cada grupo que indique um ou mais dos
adjetivos e registá-los no quadro. Os/as alunos/as poderão analisar e discutir os
resultados.

Propostas de discussão:
Quais as principais diferenças entre o significado dos adjetivos selecionados?
Se há semelhanças, quais são?
Encontram-se estereótipos?
Considera-se que há igualdade de género?
As discrepâncias observadas na tabela podem ser uma consequência das diferenças
biológicas/anatómicas entre homem e mulher?

Exemplos de alguns conceitos estereotipados:
O homem é ...
Forte
Inteligente
Independente
Corajoso
Competitivo
Cavalheiro
Atleta

A mulher é ...
Sensível
Cuidadora
Elegante
Dócil
Vaidosa
Consumista
Cuidadora

Avaliação:
Com base na atividade realizada escreve uma frase onde concluas o que é ser homem e
o que é ser mulher….
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ATIVIDADE 2
Mitos ou verdades?

TEMA A
Género e Saúde

Objetivos:
Identificar estereótipos de género.
Refletir acerca de mitos sociais sobre os papéis de género.

m4in5.

Sensibilizar para as consequências originadas pelos estereótipos de género

Material:
Quadro, cartões vermelhos e verdes

Step by step:
1) Distribuir por cada aluno/a um cartão vermelho e um verde;
2) Explicar que irão ser apresentados provérbios e frases (Anexo 1) que cada aluno/a irá
indicar se considera ser um mito ou uma verdade, bastando para isso levantar um dos
cartões, sendo que o verde é para verdade e o vermelho para mito;
3) O/a professor/a pode projetar as frases ou solicitar a ajuda de um aluno ou aluna
para escrever as frases no quadro e fazer o registo das respostas;
4) No final, o/a professor/a e alunos/as poderão analisar e discutir os resultados.

Propostas de discussão:
Com base nos resultados identifique os mitos que são considerados como verdades
pelos/as alunos/as.
Verifique se os resultados são diferentes para os rapazes ou para as raparigas.
Os mitos refletem a construção dos estereótipos de género?
De que forma estes mitos perpetuam as desigualdades de género?
A orientação sexual define a pessoa em termos de valores, comportamentos, saúde,
etc.?
A contraceção é uma responsabilidade de ambos os/as parceiros/as?

Avaliação:
De forma a avaliar o resultado da atividade realizada, o/a professor/a poderá solicitar
aos alunos e alunas para completarem a seguinte afirmação: “com esta atividade

Nota

aprendi que …”.

Professor/a: todas as

para

o/a

afirmações presentes

Pode-se pedir a alguns alunos e alunas que apresentem e justifiquem a sua resposta.
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no anexo 1 são mitos.

ATIVIDADE 2
Mitos ou verdades?

TEMA A
Género e Saúde

Anexo 1

es
d
a
d
r
e
v
u
o
s
Mito
A. As mulheres são mais sensíveis e românticas do que os homens.
B. Quando se ama, tudo se perdoa.
C. A homossexualidade é uma doença do foro psicológico.
D. A pílula do dia seguinte é um método contracetivo.
E. As raparigas que têm muitos namorados são “fáceis”.
F. A homossexualidade é um comportamento contranatura.
G. Usar contracetivos é uma responsabilidade da mulher.
H. Os homens são mais fortes que as mulheres.
I. As mulheres têm que ter uma higiene mais cuidada que os

homens.
J. Os rapazes que andam sempre com raparigas são homossexuais.
K. Olhando para uma pessoa consegue-se perceber se é

homossexual.
L. Usar métodos contracetivos significa que a mulher planeia ter

relações sexuais com muitos homens.
M. Falar sobre sexo com os jovens incentiva-os a terem relações

sexuais.
N. As adolescentes abortam porque não se preocupam com a

contraceção.
O. Os rapazes mulherengos são populares e viris.
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ATIVIDADE 3
O Dilema: «E Agora...?»

TEMA A
Género e Saúde

Objetivos:
Analisar e discutir de que forma o género masculino e feminino se
posicionam perante uma situação de gravidez indesejada.
Identificar comportamentos de risco.

m4in5.

Compreender as consequências de determinados comportamentos de risco.

Material:
Texto, quadro, papel e caneta

Step by step:
1) Dividir a turma em três grupos: um grupo constituído apenas por raparigas, outro
grupo constituído apenas por rapazes e um terceiro grupo misto;
2) Ler o texto “E Agora...?” (Anexo 2) e solicitar a cada grupo que encontre uma solução
para o dilema apresentado;
3) A cada grupo devem ser apresentadas as seguintes questões orientadoras para a
discussão e resolução do dilema:
A. De quem é a responsabilidade da gravidez?
B. A decisão de fazer ou não um aborto deve ser apenas da Beatriz ou outras
pessoas também devem influenciar essa decisão?
C. Concordas com a posição adotada pelos/as amigos/as de ambos?
D.Nesta situação há vítimas? Quem?
E. Houve comportamentos de risco? Quais?
F. Concordas com a posição adotada pelos pais de Beatriz e Miguel?
4) No final, o/a professor/a deve solicitar que cada grupo apresente as suas soluções,
justificando-as.

24

ATIVIDADE 3
O Dilema: «E Agora...?»

TEMA A
Género e Saúde

Anexo 2

E Agora ...?
"A Beatriz e o Miguel viveram um romance de Verão, quando estavam os dois de férias no
Alentejo. O Verão terminou, e embora morando em zonas distantes do país, estes mantiveram
contacto via Facebook.
Beatriz estava muito apaixonada, sonhava reencontrar Miguel e não tinha olhos para outro
rapaz.
Um ano depois, por motivos profissionais dos pais, Miguel mudou-se para Lisboa, onde
residia Beatriz.
Reencontraram-se no primeiro dia de aulas e Beatriz não podia estar mais feliz!
Chegaram a namorar mas Miguel dizia não estar preparado para assumir uma relação séria.
Beatriz, por estar muito apaixonada, aceitou estar com Miguel só "de vez em quando", sem
compromisso. Num desses encontros, e apesar de não terem preservativo, resolveram ter
relações sexuais. Beatriz disse a Miguel que não estava no período fértil e portanto não
corriam riscos. Ela engravidou!
Ao descobrirem a gravidez, entre eles e a família, decidiram que Beatriz deveria abortar.
Marcaram o dia do aborto mas, na noite anterior, Beatriz decidiu que queria ter a criança.
Esta decisão foi malvista por todos e, se por um lado as amigas a acusaram de ser egoísta e de
engravidar de propósito para "prender" Miguel, por outro lado todos tiveram pena dele,
porque coitado, viu-se nesta situação por culpa da Beatriz!
Embora Miguel goste muito de Beatriz, não quer ter uma relação com ela, pois não está
apaixonado. No entanto, pondera esta opção uma vez que não quer ser um pai ausente, quer
acompanhar o crescimento da criança e transmitir-lhe os seus valores.
Os pais de Miguel estão apreensivos pois ele ainda não concluiu os estudos, não trabalha e
não tem forma de sustentar a sua nova família. Pelo contrário, os pais da Beatriz consideram
que ele tem a obrigação de assumir a relação, argumentando que o amor se constrói com o dia a
dia.
Beatriz acredita piamente que eles vão casar e ser uma família feliz!"
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ATIVIDADE 4
Role - Play «A Negociação»

TEMA A
Género e Saúde

Objetivos:
Compreender que a saúde sexual resulta da adoção de
comportamentos responsáveis por parte de ambos os/as parceiros/as.
Compreender que na relação sexual ambos os/as parceiros/as
têm os mesmos direitos e responsabilidades.

m4in5.

Identificar diferentes métodos contracetivos.

Material:
Uma bola

Step by step:
1) Dispor a turma em círculo. O/a professor/a deve apresentar a situação “Usar ou não
usar, eis a questão” (Anexo 3);
2) Após a leitura do texto, o/a professor/a deve atirar a bola referindo uma das frases:
“Raquel responde...” ou “Raul responde...”. O/a aluno/a que apanhar a bola deverá
argumentar adotando a perspetiva do/a interveniente que lhe corresponde (Raul ou
Raquel);
3) Pretende-se que todos os alunos e alunas participem, tentando evitar a repetição
sucessiva de participantes;
4) O jogo termina quando se concluir a argumentação e se chegar à decisão de usar ou
não preservativo.
Durante a interação dos alunos e alunas, o/a professor/a poderá registar as ideias chave
no quadro e também poderá colocar questões e moderar os diálogos.

Avaliação:
Partindo dos conceitos chave resultantes da atividade, o/a professor/a poderá colocar
as seguintes questões, de forma a identificar se os objetivos foram alcançados:
Houve algum comportamento irresponsável por parte da Raquel? Qual? E por
parte do Raul?
Quais os riscos a ter em conta numa relação sexual? Que formas de proteção
existem para cada um deles?
A comunicação entre parceiros/as é importante nestas situações? Porquê?
Consideras que ambos devem decidir o uso ou não do contracetivo e qual o tipo
de contracetivo?
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ATIVIDADE 4
Role - Play «A Negociação»

TEMA A
Género e Saúde

Anexo 3

“Usar ou não usar, eis a questão...”
“A Raquel quer iniciar a sua vida sexual e, em conversa
com uma amiga, esta sugere-lhe que tome a pílula,
dando-lhe uma das embalagens que ela própria usa.
Segundo ela, a vantagem desta pílula é que faz perder
peso!
O seu namorado, o Raul, que também está ansioso por
iniciar a vida sexual, influenciado por toda a
informação que leu na internet, pensa: «se eu usar
preservativo não vou sentir nada!»
Quando sabe que a namorada está a tomar a pílula fica
contente e decide não usar preservativo pois já estão
protegidos contra uma gravidez.
Quando se encontram finalmente Raquel pergunta a Raul
se trouxe preservativo. Este diz que não, porque
haveria de trazer se ela já começou a tomar a pílula?
Assim já não correm perigo!
Raquel não concorda com Raul... e agora?
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TEMA B
Segregação de Profissões

TEMA B
Segregação de Profissões
Desde os primeiros anos de escolaridade, meninas e meninos começam a
imaginar como serão quando crescerem, qual será a sua profissão.
Mais tarde, é muito frequente encontrarmos situações em que as raparigas
definem o seu projeto de vida, priorizando a compatibilidade entre a vida
profissional e a vida privada. Ao mesmo tempo, os rapazes costumam projetar o
futuro exclusivamente em termos profissionais. Sobre ambos “pesam” os
estereótipos que limitam as suas escolhas.
Falamos de segregação profissional quando existe uma clara distinção entre os
setores de atividade e os postos de trabalho ocupados por homens e mulheres. A
segregação profissional feminina manifesta-se de duas formas: segregação
vertical e segregação horizontal. Esta última refere-se a situações em que as
mulheres se concentram em determinados setores de atividade e ocupações,
enquanto a segregação vertical se refere à desigualdade de mulheres e homens
na escala hierárquica, mostrando as dificuldades que as mulheres têm em ser
promovidas e em aceder a postos mais qualificados e melhor remunerados. A
justificação para esta segregação centra-se em preconceitos mais ou menos
generalizados da existência de “trabalhos próprios para mulheres” e “trabalhos
próprios para homens”.
Segundo o relatório publicado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no
Emprego (CITE) sobre o Progresso da Igualdade entre Mulheres e Homens no
Trabalho, no Emprego e na Formação Profissional, relativo ao ano de 2011, cerca
de 80% das pessoas que trabalham nas áreas de saúde e apoio social, bem como
na educação, são mulheres. Por outro lado, cerca de 90% das pessoas que
trabalham na área da construção e indústria são homens. Estes resultados
refletem a existência de profissões que insistem em ser masculinizadas ou
feminizadas.
A segregação profissional com base no género está muito presente um pouco por
todo o mundo, sendo uma das características mais importantes e persistentes
das desigualdades. Esta situação prejudica sobretudo as mulheres, tendo efeitos
negativos na perceção que os homens têm delas e na imagem que têm de si
próprias. Isto repercute-se sobretudo numa desigualdade de salários e em taxas
de pobreza que acabam por ser maiores entre a população feminina.
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TEMA B
Segregação de Profissões
A escola funciona, muitas vezes, como veículo para a segregação das profissões.
Vários estudos demonstram que raparigas e rapazes escolhem o seu percurso
profissional de acordo com a ideia do que é mais correto para cada sexo. Um
estudo realizado nos Estados Unidos por Ann Gallagher e James Kaufman (citado
em Diccionario Online de Coeducación) revelou que não existem diferenças de
género nos resultados da matemática, dados que contrastam com o facto de as
inscrições de mulheres nos cursos de engenharia e cursos técnicos não
superarem os 27%. Segundo as autoras, as alunas têm uma perceção errada das
suas aptidões matemáticas porque são menos valorizadas pelos/as
professores/as, colegas e pela família. Isto explicaria a eleição de cursos
tradicionalmente masculinos por parte deles e tradicionalmente femininos por
parte delas. Portanto, apesar da importante presença das mulheres no mercado
de trabalho, a segregação continua a ser uma realidade que marca a vida laboral.
Para modificar esta realidade, a escola terá, mais uma vez, um papel
fundamental, desmistificando preconceitos associados ao “género das
profissões” e favorecendo a formação de cidadãos e cidadãs conscientes dos
seus direitos e deveres e livres para escolher o seu futuro.
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ATIVIDADE 1
Quando For Grande Vou Ser...

TEMA B
Segregação de Profissões

Objetivos:
Identificar de que modo os estereótipos de género influenciam
as escolhas profissionais e as expectativas para o futuro.

Material:

m4in5.

Quadro e caneta

Step by step:
1) O/a professor/a deve solicitar aos alunos e alunas que individualmente completem a
seguinte frase: “Quando for grande vou ser…”;
2) Dividir o quadro em duas colunas (raparigas/ rapazes);
3) Em cada coluna registar as profissões escolhidas pelos rapazes e pelas raparigas;
4) No final, o/a professor/a e alunos/as poderão analisar e discutir os resultados.

Propostas de discussão :
Que diferenças encontram entre as perspetivas dos rapazes e das raparigas?
O que pensam destas diferenças?
Consideram que os estereótipos de género influenciam as escolhas profissionais e as
expectativas que se tem para o futuro? Porquê?
Nesta turma estes estereótipos estão presentes?

Avaliação:
No final da atividade, o/a professor/a poderá solicitar que cada aluno/a individualmente
complete a seguinte frase: “ Com esta atividade aprendi que…”.
Pode-se pedir a alguns alunos e alunas que apresentem e justifiquem a sua resposta.
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ATIVIDADE 2
O BI das Profissões ...

TEMA B
Segregação de Profissões

Objetivos:
Refletir de que forma os estereótipos de género influenciam
ou condicionam a imagem das profissões.
Identificar as associações das profissões aos géneros.

m4in5.

Material:
Quadro, caneta e folhas com o BI (uma por grupo)

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos de três ou quatro alunos/as;
2) Solicitar a cada grupo para criar o BI de pessoas com as seguintes profissões:
A. Médico/a Pediatra
B. Engenheiro/a Civil
C. Canalizador/a
D. Educador/a de infância

E. Doméstico/a
F. Enfermeiro/a
G. Gestor/a
H. Camionista

3) O/a professor/a deverá distribuir uma folha com campos do BI a preencher por cada
grupo (Anexo 1);
4) Solicitar a cada grupo para apresentar os BI's. Poderá registar no quadro qual o
género escolhido por cada grupo para cada profissão;
5) No final, o/a professor/a e alunos/as poderão analisar e discutir os resultados.

Propostas de discussão :
Com base nos resultados, identificar quais as profissões consideradas masculinas e
femininas pela turma.
Consideram que há alguma relação entre o género e a profissão? Qual?
Pode-se fazer alguma relação entre a profissão, género e estado civil? Qual?
Consideram que os estereótipos de género influenciam as escolhas profissionais e as
expectativas que se tem para o futuro? Porquê?
Nesta turma estes estereótipos estão presentes?

Avaliação:
No final da atividade, o/a professor/a poderá solicitar que cada aluno/a individualmente
refira fatores (por exemplo, campanhas de comunicação social, educação familiar,
brinquedos, etc.) que contribuem para a formação destes estereótipos de género e
escolha das profissões, bem como exemplos que contribuam para a sua
desmistificação.
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ATIVIDADE 2
O BI das Profissões ...

TEMA B
Segregação de Profissões

Anexo 1

BI DAS PROFISSÕES
NOME
SEXO

ESTADO CIVIL

PROFISSÃO

PARA EXERCER ESTA PROFISSÃO TEM DE SE SER ...
1.
2.
3.

BI DAS PROFISSÕES
NOME
SEXO

ESTADO CIVIL

PROFISSÃO

PARA EXERCER ESTA PROFISSÃO TEM DE SE SER ...
1.
2.
3.
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ATIVIDADE 3
As Profissões têm Sexo?

TEMA B
Segregação de Profissões

Objetivos:
Relacionar a profissão e o género.
Comparar e analisar estatísticas sobre a distribuição dos
géneros e as profissões.

m4in5.

Identificar os estereótipos de género nas profissões.

Material:
Ficha de trabalho (Anexo 2), quadro e caneta

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos de três ou quatro alunos/as;
2) Distribuir uma ficha por cada grupo;
3) Solicitar a cada grupo que apresente os seus resultados;
4) No final, o/a professor/a e alunos/as poderão analisar e discutir os resultados.

Propostas de discussão :
Com base nos resultados, consideram que há diferenças de género na distribuição das
profissões?
Quais são as profissões onde se verifica uma maior igualdade de género? Qual será a
justificação?
Para a profissão onde a desigualdade é maior, identifica duas causas que possam
justificar os resultados
Indica outro tipo de desigualdades que podem ser originadas pela segregação das
profissões (Ex: salário, cargos de chefia, oportunidades de carreira, etc.)

Soluções:
A-Professor/a; B- Enfermeiro/a; C-Polícia; D-Ator/Atriz; E-Construtor/a
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ATIVIDADE 3
As Profissões têm Sexo?

TEMA B
Segregação de Profissões

Anexo 2
As Profissões têm Sexo?
Nome:

Nº:

Turma:

Data:

1. Observa com atenção os gráficos que se seguem.
No gráfico A estão representadas as percentagens de trabalhadores do sexo
masculino em várias profissões e no gráfico B estão representadas as percentagens
de trabalhadoras do sexo feminino em várias profissões.

Gráfico A - Homens

Gráfico B - Mulheres
6%

23.3%
94%

A

49.4%

19.3%

A

E

B

B

E

76.7%

37% D

C 63%
D

C

50.6%

80.7%

1.1. Faz a legenda para cada gráfico utilizando a lista de profissões que se segue:
1.Professor/a; 2. Enfermeiro/a; 3. Construtor/a; 4. Atores/ Atrizes; 5.Polícia
Gráfico A - Homens

Gráfico B - Mulheres

A.

A.

B.

B.

C.

C.

D.

D.

E.

E.

1.2. Com base na análise e discussão dos resultados do exercício anterior, completa as
seguintes frases:
A. As profissões que implicam o esforço físico são ocupadas
essencialmente por ____________.
B. As profissões onde o género feminino é predominante são
________________________.
C. Brincadeiras na infância do tipo _______________________
contribuem para as desigualdades na escolha da profissão.
D. Expressões populares como “_____________________________”
promovem a segregação das profissões.
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ATIVIDADE 4
Rapaz ou Rapariga?

TEMA B
Segregação de Profissões

Objetivos:
Identificar os estereótipos associados ao género.
Compreender de que forma o género pode influenciar a escolha da
profissão e as expetativas que a família e amigos têm sobre nós próprios.

m4in5.

Material:
Quadro, papel, caneta, projetor e computador

Step by step:
1) O/a professor/a pode ler o texto (Anexo 1) em voz alta ou solicitar a um/a aluno/a que
o faça (Pode projetar o texto ou tirar cópias para a turma).
2) No final da leitura do texto, o/a professor/a deve perguntar:
- Rafa é uma rapariga ou um rapaz?
- Dominique é uma rapariga ou um rapaz?
3) Dividir a turma em grupos de 4 alunos/as e pedir para justificarem as suas respostas.
4) Solicitar que cada grupo apresente as suas respostas.
5) No final, o/a professor/a e alunos/as poderão analisar e discutir os resultados.
Rafa é rapaz porque ...

Rafa é rapariga porque ...

Dominique é rapaz porque ...

Dominique é rapariga porque ...

Propostas de discussão :
Quais as evidências no texto que levam a dizer que Rafa é uma rapariga ou um rapaz?
Com base na profissão escolhida, qual o sexo de Rafa e de Dominique?
Com base nas perspetivas para o futuro, qual o sexo de Rafa e de Dominique?
As escolhas das profissões permitem identificar o sexo de Rafa e de Dominique?
Os hobbies permitem identificar o sexo de Rafa e Dominique?
Supondo que Rafa é rapaz, que estereótipos de género estarão presentes?

Avaliação:
No final da atividade, o/a professor/a poderá solicitar que cada aluno/a individualmente
complete a seguinte frase: “ Com esta atividade aprendi que…”.
Pode-se pedir a alguns alunos e alunas que apresentem e justifiquem a sua resposta.
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Sugestão:
Passar a tabela em
baixo para o quadro
e ir preenchendo
durante a análise e
discussão dos
resultados.

ATIVIDADE 3
As Profissões têm Sexo?

TEMA B
Segregação de Profissões

Anexo 3

Rapaz ou rapariga?
Dominique e Rafa são colegas na mesma turma desde a escola
primária. Têm uma boa relação de amizade e estão sempre a falar, seja
através do telemóvel, MSN ou Facebook. É também através das novas
tecnologias que se ajudam nos trabalhos de casa e na preparação para
os testes. A paixão de Rafa são os computadores e a Internet e passa
grande parte do seu tempo livre no computador a navegar e a jogar. Já
Dominique adora dançar e sempre que pode passa os tempos livres a
fazê-lo. Rafa quer ir para engenharia informática para poder criar a sua
própria empresa de jogos de computador. A família está um pouco
apreensiva, pois considera arriscado e pensam que seria mais seguro se
Rafa optasse por trabalhar numa empresa com um ordenado certo.
Dominique é o oposto, pois apesar de querer seguir dança, vai para
gestão. Diz que quer começar a trabalhar para poder viajar, comprar
carro, casa e no futuro constituir família. A família apoia a sua decisão e
o pai arranjou-lhe um estágio de Verão na empresa de um amigo, para
Dominique começar a ganhar experiência. Rafa diz que Dominique está
a pensar de forma errada, pois a dança é a sua vocação e devemos
seguir os nossos sonhos. Dominique acha que a dança é muito incerta e
vai ser difícil conseguir comprar casa, viajar, constituir família e, para
além disso, não quer desiludir a família e os amigos.
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TEMA C
Igualdade de Oportunidades
no Acesso ao Mercado de Trabalho

TEMA C
Igualdade de Oportunidades
no Acesso ao Mercado de Trabalho
As desigualdades de género no acesso ao mercado de trabalho estão
intimamente ligadas às desigualdades de género vividas socialmente e nas
relações privadas.
Discriminar significa separar, diferenciar, distinguir. Especificamente, a
discriminação no mercado de trabalho ocorre quando duas pessoas que têm
igual produtividade e competências para o mesmo posto, mas que são membros
de grupos distintos (por razão de sexo, religião, etnia, etc.), recebem tratamentos
diferentes nos seus lugares de trabalho, no que se refere a oportunidades,
salários e/ou promoções a determinadas posições dentro da empresa. Isto
sucede quando a valorização do trabalho das pessoas não está especificamente
relacionada com a produtividade ou competências.
Na vida diária, os anúncios de oferta de emprego constituem muitas vezes um
exemplo de discriminação direta, assente em preconceitos e estereótipos (ao
evidenciar o sexo do/a candidato/a pretendido, a idade, etc.).
Quando os estereótipos se instalam ao longo do tempo nas sociedades, trazem
como consequência a atribuição a determinadas pessoas de atitudes e
competências, ou a falta delas, com base na sua pertença a um coletivo racial,
sexual, religioso ou outro, independentemente das suas qualificações e
experiência laboral.
Na maioria das sociedades, espera-se que sejam as mulheres, mais que os
homens, a dedicar o seu tempo a cuidar de crianças e/ou outros familiares a seu
cargo, bem como a realizar as tarefas domésticas.
Mulheres e homens têm papéis diferentes na sociedade, acedem de forma
desigual aos recursos e são afectados/as de modo distinto pelas políticas e
medidas tomadas pelos decisores políticos e empresariais. Quando as políticas
públicas não estão desenhadas adequadamente, em função das diferenças de
género existentes, tendem a perpetuar e exacerbar as desigualdades.
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TEMA C
Igualdade de Oportunidades
no Acesso ao Mercado de Trabalho
Assim, a igualdade de oportunidades no emprego supõe o tratamento igualitário das
pessoas no que se refere à contratação, promoções, formação, salários, etc., de uma
maneira justa e sem preconceitos. Isto quer dizer que há que considerar todos/as os/as
empregados/as e candidatos/as a um posto, independentemente de características
particulares como a etnia, a cor, a religião, a nacionalidade, o sexo, a idade, entre outras.
Uma visão em perspetiva de género procura, por um lado, alcançar a paridade de género,
no que se refere ao mesmo número de homens e mulheres participantes no mercado de
trabalho. Por outro lado, pretende garantir a igualdade de género no que se refere ao
acesso a condições de trabalho, facilitando a conciliação da vida laboral com a vida
familiar, salários igualitários, oportunidades de carreira igualitárias, medidas contra o
assédio sexual no trabalho, entre outros. A compreensão e análise dos entraves que
ainda se encontram para uma vivência em real igualdade, é fundamental para alcançar
as mudanças pretendidas.
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ATIVIDADE 1
O Dia da Igualdade Salarial...

TEMA C
Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Objetivos:
Compreender que a desigualdade salarial entre géneros é uma realidade.
Compreender que esta desigualdade não é exclusiva de Portugal.
Sensibilizar alunos e alunas para a realidade da desigualdade salarial.

9
min0.

Material:
Computadores com ligação à internet.

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos consoante o número de computadores disponíveis;
2) O/A professor/a pode projetar o texto (Anexo 1) e ler em voz alta ou solicitar a um/a
aluno/a que o faça;
3) Após a leitura do texto, o/a professor/a pode fazer uma breve reflexão e discussão,
em grande grupo, de forma a sensibilizar e alertar os/as alunos/as para a realidade
da desigualdade salarial por género.

Propostas de discussão :
Quais serão as principais causas desta desigualdade?
Todas as profissões serão abrangidas ou esta desigualdade ocorre
independentemente da classe profissional?
Qual a importância de se assinalar dias como este?
Qual a importância de campanhas de sensibilização?
O que se poderia fazer para inverter as estatísticas?
4) Pedir aos alunos para, em grupo, fazerem um póster para assinalar “O Dia da
Igualdade Salarial”
5) O póster deve conter as seguintes regras: título, uma mensagem (frase, poema ou
outro), uma imagem e o que os alunos e alunas quiserem acrescentar.
Sugestão: caso haja
disponibilidade e
recursos pode-se optar
pela realização de um
vídeo. Estes pósteres
podem ser expostos
para a comunidade
escolar.

6) Solicitar a cada grupo para apresentarem os seus pósteres.

Avaliação:
Pósteres
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ATIVIDADE 1
O Dia da Igualdade Salarial...

TEMA C
Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Anexo 1

O JORNAL
acaso...

Igualdade Sa

elo que o Dia
os homens p
18% do que
Portugal é
e Salarial em
da Igualdad
o dia 6 de
em 2013, n
assinalado,
mesmo que
Março.
irem ganhar o
Para consegu
m ano, as
ganham nu
os homens
teriam de
m Portugal
mulheres e
seja, até dia 6
is 65 dias, ou
trabalhar ma
o invés, os
de 2013; a
de março
ar a trabalhar
eriam começ
homens, pod
r igualdade
, para have
só nesse dia
assinalar a
salarial.
um dia para
A escolha de
por isso, um
larial não é,
0000000

Igualdade de Oportunidades

Dia Europeu da Igualdade Salarial ….

A 28 de Fevereiro assinala-se o dia

em Portugal, no ano 2014, foi

Europeu da Igualdade Salarial. Este

assinalado no dia 6 de Março.

Dia marca o número de dias extra que
as mulheres têm que trabalhar num ano

para atingirem o mesmo salário que os

homens ganharam no ano anterior.

Na União Europeia, as mulheres

ganham, em média, menos 16,2% do

que os homens. Em Portugal

ganham, em média, menos 18%,
pelo que o Dia da Igualdade Salarial

Por exemplo, no nosso país, para uma
mulher conseguir ganhar o mesmo que
um homem ganhou no ano de 2013,
teria de trabalhar mais 65 dias, ou seja,
até dia 6 de março de 2014.
A escolha de um dia para assinalar a
Igualdade Salarial não é, por isso, um
acaso.

Texto adaptado de:
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/FACT_SHEET_2013.pdf
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ATIVIDADE 2
O Trabalho dos Homens e das Mulheres
é Valorizado da Mesma Forma?

TEMA C
Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Objetivos:
Identificar os países da UE onde as desigualdades salariais entre
géneros são maiores.
Compreender que embora as mulheres tenham, em muitos casos,
maior grau de escolaridade, os homens são em regra mais bem pagos.

m4in5.

Identificar de que forma a existência de filhos/as contribui para as
desigualdades nas carreiras.

Material:
Quadro, caneta, fotocópias do mapa, projetor e computador.

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos de 4-6 alunos/as e distribuir um mapa da Europa por cada
grupo (Anexo 2);
2) O/a professor/a deve apresentar o tema sobre a desigualdade salarial informando
que esta é uma realidade na Europa;
3) Projetar o mapa no quadro e informar que este representa a distribuição das
desigualdades salariais entre géneros na União Europeia;
4) Solicitar a cada grupo que faça corresponder os valores da tabela com os países
assinalados no mapa;
5) Solicitar a cada grupo que apresente as suas respostas;
6) No final, o/a professor/a e alunos/as poderão analisar e discutir os resultados e
preencher o seguinte quadro:
Causas das desigualdades salariais:

Consequências das desigualdades salariais:

Medidas de prevenção:
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ATIVIDADE 2
O Trabalho dos Homens e das Mulheres
é Valorizado da Mesma Forma?

TEMA C
Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Propostas de discussão :
Estavam à espera destes resultados?
Que conclusões podem retirar?
Quais serão as principais causas desta desigualdade?
Consideram que os estereótipos de género contribuem para estas desigualdades?
Quais serão as consequências destas desigualdades?
O que se poderia fazer para inverter as estatísticas?

Sugestão para o preenchimento da tabela :
Causas das desigualdades salariais:
1. As profissões associadas.
2. As competências associadas às mulheres.

Consequências das desigualdades salariais:
1. Maior risco de pobreza das mulheres.
2. Maior risco de violência doméstica.
3. Dificuldades de progressão na carreira.

Medidas de prevenção:
1. Campanhas de sensibilização.
2. Mudança nas leis do trabalho/maior flexibilização.
3. Educação para a igualdade de género e para a cidadania

Proposta de resolução:
Portugal – 8,3%
Reino Unido – 21,1%
Espanha – 17,5%
Alemanha – 23%
Suécia – 17,9%
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ATIVIDADE 2
TEMA C

O Trabalho dos Homens e das Mulheres
é Valorizado da Mesma Forma?

Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Anexo 2
Observa o mapa que se segue, onde estão representadas as diferenças salariais entre
homens e mulheres nos Estados Membros da União Europeia.
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ATIVIDADE 3
O «CV» das Estrelas

TEMA C
Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Objetivos:
Identificar as mulheres que tiveram importância na história
e especificar qual o seu papel.
Compreender a importância e o contributo destas mulheres
para a igualdade de género.

9
min0.

Material:
Computadores com ligação à internet, projetor e quadro.

Step by step:
1) Dividir a turma em nove grupos ou consoante o número de computadores disponíveis;
2) Distribuir uma personagem da lista em baixo por cada grupo;
3) Pedir a cada grupo que faça uma pesquisa sobre a personalidade em estudo e faça o
respetivo CV para apresentar à turma (Anexo 3);
4) Solicitar que cada grupo apresente as suas personalidades, de preferência por ordem
cronológica.

Lista de personagens sugeridas:
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Avaliação:
No final, o/a professor/a pode solicitar aos alunos/as para que, em grande grupo,
construam uma timeline com os principais contributos de cada personalidade ou o que
cada uma representou. Podem recorrer aos adjetivos utilizados pelos grupos.
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ATIVIDADE 3
O «CV» das Estrelas

TEMA C
Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Anexo 3
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ATIVIDADE 4
Porque Temos Poucas
Mulheres a Liderar?

TEMA C
Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Objetivos:
Compreender que as mulheres em lugares de liderança ainda
são uma percentagem reduzida.
Refletir sobre as causas das desigualdades entre homens e
mulheres em lugares de liderança.

m4in5.

Identificar a influência dos papéis de género nos comportamentos
e nas expetativas profissionais de ambos os géneros.

Material:
Vídeo
http://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders.htm,

guião de exploração do vídeo, projetor e computador.

Step by step:
1) Distribuir o guião de exploração do vídeo (Anexo 4);
2) Visionamento do vídeo;
3) Análise e discussão em grande grupo, tendo em linha de conta o guião de exploração
do vídeo e as propostas de discussão apresentadas em seguida.

Propostas de discussão :
O mundo ainda é governado por homens. Estás de acordo com esta afirmação? Quais
as consequências de serem os homens a deter a maioria dos cargos de poder? Que
tipo de barreiras internas e externas dificultam às mulheres a chegada a cargos de
direção?
O género e o desejo de liderança. Quais as diferenças de género que encontras no que
toca ao desejo de alcançar cargos de poder? Consideras que mais homens do que
mulheres aspiram a chegar a cargos de poder? Lembras-te de algum exemplo do teu
dia a dia em que esta diferença esteja presente?
Crenças e expectativas de género. Sentes que rapazes e raparigas são tratados de
forma diferente na escola e em casa? Que diferenças são estas? Estas diferenças de
trato levam a que raparigas e rapazes pensem e ajam de forma diferente? Têm
impacto na forma como rapazes e raparigas imaginam o seu futuro?
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ATIVIDADE 4
Porque Temos Poucas
Mulheres a Liderar?

TEMA C
Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Modelos de género. Se vives com o teu pai e com a tua mãe, um deles é responsável
pela economia da casa enquanto o outro é responsável pela casa e cuidar dos/as
filhos/as? No caso de pertenceres a uma família monoparental, como gere a tua
mãe/pai as responsabilidades laborais e de cuidado da casa? Achas que o
comportamento familiar influencia a forma como tu crês que um homem e uma
mulher se devem comportar?
Mais mulheres no poder. Será que ter mais mulheres em cargos de direção e de
decisão ajudaria outras mulheres um pouco por todo o mundo? O que seria diferente
neste caso?
O medo é uma das principais barreiras que enfrentamos. Qual o teu maior medo? O
que farias se não tivesses medo?

Proposta de resolução do anexo 4:
1. - Conseguirem ocupar lugares de liderança.
2. - 13%.
3. - 2002
4. - Ter que escolher a realização pessoal ou o sucesso profissional.
5. - A mulher sentar-se à mesa, encontrar um companheiro que
partilhe as tarefas domésticas, não desistir.
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ATIVIDADE 4
Porque Temos Poucas
Mulheres a Liderar?

TEMA C
Igualdade de oportunidades
no acesso ao mercado de trabalho

Anexo 4
O vídeo que se segue é uma TED –Talk (mini conferência) dada pela COO (Chief Operating Officer –
Diretora de operações) do Facebook, Sheryl Sandberg, anteriormente vice-presidente da Google.
Em 2012, foi eleita como uma das 100 pessoas mais influentes do Mundo pela revista Time e
posteriormente como a 10ª mais poderosa pela revista Forbes.

1. Qual o principal problema que as mulheres enfrentam,
hoje em dia, no mercado de trabalho?

2. Qual a percentagem de mulheres que ocupam lugares
no parlamento a nível mundial?

3. Desde quando não há alterações nos números de
mulheres que ocupam lugares de liderança?

4. Qual o segundo principal problema que as mulheres
enfrentam, hoje em dia, no mercado de trabalho?

5. Segundo Sheryl, a solução para se alterar esta desigualdade
é uma mudança na mensagem que as mulheres transmitem a
elas próprias, às colegas e às amigas. Indica as três formas
propostas por Sheryl para esta mudança?
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TEMA D
Violência em Relações
de Intimidade

TEMA D
Violência em Relações de Intimidade
Um dos aspetos mais sensíveis e fundamentais na adolescência é a vivência do
amor.
O ideal de amor romântico apresentado na nossa cultura, e que muitos jovens
assimilaram, oferece um modelo de conduta mitificada e estereotipada que, na
maior parte das vezes, perpetua as relações de desigualdade entre sexos.
O ideal do amor romântico e os mitos que lhe estão associados (“o príncipe
encantado”, “a cara-metade”, “o amor eterno”) dificulta o estabelecimento de
relações saudáveis, promovendo a tolerância de comportamentos abusivos e,
muitas vezes, a violência de género. Este ideal também conduz à reprodução do
modelo de amor romântico dos contos, de certas músicas, do cinema ou da
publicidade, segundo o qual são atribuídas à mulher características de
fragilidade e passividade, enquanto os homens são apresentados como fortes e
decididos.
Assim, numa época de mudanças como é a adolescência, vai-se interiorizando
um paradigma de amor dominante, no qual não há lugar para um princípio de
igualdade. A linguagem e certas expressões delatam esta (des)educação
tradicional: “o homem que maltrata é louco ou está doente”, “se uma mulher
continua com o agressor a culpa é sua”, “quando as mulheres dizem NÃO querem
dizer SIM”.
A ONU define a violência de género como sendo qualquer ato de violência contra
o sexo feminino que tenha ou possa ter como resultado o dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças, a coação ou
privação arbitrária da liberdade, produzidas na vida pública ou privada.
A violência de género manifesta-se, efetivamente, nos âmbitos público e privado,
tendo o/a agressor/a como objetivo a submissão da vítima. Os papéis sociais e
tradicionais permitem que se considerem “normais” estas situações.
Para prevenir a violência de género é necessário mudar atitudes através da
coeducação, da educação em igualdade de direitos e da reeducação das pessoas
adultas. A convivência pressupõe uma escolha livre e não a posse das pessoas.
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TEMA D
Violência em Relações de Intimidade
Entre os fatores que intervêm nas agressões contra as mulheres estão a
educação recebida, de carácter androcêntrico e patriarcal.
Na escola, o tema da violência de género deve fazer parte do currículo das
diversas disciplinas de modo transversal.
Potenciar nos jovens o desenvolvimento de competências emocionais é
essencial para o seu desenvolvimento integral. Por outro lado, apoiar alunas e
alunos a gerir emoções e a modificar comportamentos irá favorecer a
convivência e irá reduzir os níveis de violência.
A escola é um dos espaços privilegiados para aprender a relacionar-se com
atitudes de respeito, resolvendo os conflitos de forma pacífica e enriquecedora.
É importante recordar que a violência se manifesta de muitas formas, não se
limitando às agressões claramente visíveis, abarcando todas as situações de
desigualdade e de discriminação.
Prevenir a violência sexista através da edução é um objetivo fundamental que
requer um processo educativo adequado. Para prevenir este tipo de violência há
que começar por detetar, reconhecer e identificar a violência sexista nas suas
distintas formas: situações de discriminação, violência física, psicológica e
sexual contra as mulheres.
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ATIVIDADE 1
E Depois do
«Foram Felizes para Sempre...»

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

Objetivos:
Entender o conceito de relação real em contraposição
ao ideal de amor romântico.
Desenvolver o sentido crítico em relação às mensagens
veiculadas pela sociedade.

9
min0.

Material:
Computador, projetor, caderno e caneta.

Step by step:
1) Dividir a turma em 4 grupos;
2) Projetar no quadro as imagens do Anexo 1 e explicar aos/às alunos/as que estas
representam possíveis finais das histórias infantis;
3) Atribuir a cada grupo uma imagem e solicitar que cada um faça uma história a partir
da frase “E depois do foram felizes para sempre...”;
4) Pedir a cada grupo para ler as suas histórias;
5) No final, analisar e discutir, em grande grupo, os finais propostos para cada história,
identificar os estereótipos de género presentes nas histórias tal como são contadas
pelos livros e identificar as diferenças entre amor real e o ideal de amor romântico
veiculado pelos livros, cinema, entre outros.

Avaliação:
No final o/a professor/a pode solicitar aos grupos que atribuam duas palavras para
caracterizar o amor real e duas palavras para caracterizar o ideal de amor romântico.
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ATIVIDADE 1
E Depois do
«Foram Felizes para Sempre...»

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

Anexo 1

Branca de Neve e os Sete Anões

A Bela e o Monstro

A Princesa e o Sapo

Imagens de:
http://minoviomecont
rola.blogspot.pt/2010
/1 2/lo-que-disney nunca-nos-conto-desus.html
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Cinderela

ATIVIDADE 2
Imagens que Contam Histórias

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

Objetivos:
Reconhecer e refletir sobre as mensagens sexistas veiculadas
na vida quotidiana.
Analisar e discutir as mensagens sexistas presentes na
publicidade.

9
min0.

Identificar modelos de relação presentes na publicidade.

Material:
Computador com ligação à internet, revistas e jornais.

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos e solicitar a cada um para pesquisar anúncios, vídeos ou
campanhas publicitárias onde considerem estar presentes estereótipos de género
(anúncios de automóveis, produtos de limpeza, beleza, entre outros);
2) Solicitar a cada grupo que apresente à turma o anúncio, vídeo ou campanha
selecionada;
3) Analisar e discutir, em grande grupo, os anúncios que representam alguns modelos
de relação entre homem e mulher.

Propostas de discussão :
O que sentiram ao ver estes anúncios?
Gostaram ou não gostaram? Justifica.
Que imagens de homens e mulheres são transmitidas?
Que tipo de relações estão representadas?
Qual o público a quem se dirige a publicidade? Justifica.
Que ideias e modelos culturais são transmitidos nestes anúncios?
4) Solicitar que cada grupo escolha um dos anúncios apresentados e construa uma nova
campanha, tendo em linha de conta a igualdade de género nas relações.
5) No final, cada grupo deverá apresentar as suas propostas argumentando as suas
opções.

Avaliação:
Apresentação dos anúncios.
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ATIVIDADE 3
Amores e Desamores

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

Objetivos:
Identificar situações de domínio e violência de género no namoro.
Identificar e construir estratégias de resolução destas situações.

9
min0.

Material:
Cartões com as situações descritas, folhas e lápis.

Step by step:
1) Dividir a turma em 6 grupos heterogéneos;
2) Distribuir 2 cartões (Anexo 2) por grupo, onde cada cartão contém situações de
domínio, violência psicológica e violência física;
3) Cada grupo deverá ler os cartões e depois de analisar e discutir as situações deverá
responder às seguintes questões:
A. Como achas que cada elemento do casal se sente?
B. O que farias nesta situação?
C. O que farias se fosse um/a amigo/a teu/tua?”
4) Após a atividade, cada grupo deverá apresentar as suas respostas argumentando as
suas opções;
5) No final, analisar e discutir as respostas apresentadas por cada grupo.

Propostas de discussão :
A posse, controlo e ciúmes são demonstrações de amor?
Estas situações parecem-te violentas? Justifica.
Perante os diferentes cenários, questionar como seria se a/o protagonista fosse de
outro sexo. A resposta seria a mesma?
De que forma podemos interromper ou impedir estas situações? De que forma
podemos ajudar os nossos amigos, irmãos, primos?
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ATIVIDADE 3
Amores e Desamores

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

Avaliação:
Solicitar que cada grupo construa uma situação de namoro onde esteja presente a
igualdade género.
No final, cada grupo deverá apresentar as novas situações.

Nesta atividade, recomenda-se que o/a professor/a:
Diferencie as formas de violência que podem estar presentes numa relação de
namoro e que esta pode manifestar-se na forma de perseguições, maus-tratos
emocionais, controlo, violência física e sexual.
Foque a importância de aprender a dizer Não/aprender a ouvir Não.
Destaque a possibilidade de pôr fim a estas situações pedindo ajuda e dando apoio a
quem está a passar por elas.
Explique que na dinâmica da violência doméstica, quem a vive nem sempre a
reconhece e/ou a assume.
Crie um clima de contenção e não de confrontação.
Tenha em conta que algumas destas situações podem estar a ser vividas por quem
participa na atividade.
Reforçe que estas situações podem ser vividas entre casais de sexos diferentes, mas
também do mesmo sexo.
Promova a identificação do problema e as possíveis soluções.
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ATIVIDADE 3
Amores e Desamores

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

Anexo 2

“O meu namorado e eu saímos há dois meses… estou apaixonada. Ele pediu-me que não
use minissaia porque todos olham para mim e ele não gosta. A mim não me custa nada
fazer-lhe a vontade e assim evito problemas”.

“Ele disse-me que não gosta que eu ande com a Maria porque ela é muito oferecida e
assim ainda podem pensar que eu também sou”.

“Eu não quero que o meu namorado saia sozinho porque pode encontrar outra...”.

“Não estou segura de que quero ter relações com ele... mas ele insiste e além disso, se
continuo a dizer que não, tenho medo de que ele me deixe”.

“Quando saio para dançar com a minha namorada, fico cheio de raiva quando ela se põe a
dançar com os amigos”

64

ATIVIDADE 3
Amores e Desamores

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

Anexo 2
“No outro dia, o meu namorado gritou comigo e insultou-me porque me viu abraçada ao
meu amigo Luís. Agora não me fala porque diz que está muito chateado. Eu disse-lhe que
nunca mais vai voltar a acontecer”.

“Eu estou sempre a ver o telemóvel da minha namorada. No outro dia, encontrei umas
mensagens que ela andava a trocar com outro! Atirei o telemóvel ao chão e destruí-o”.

O João é muito ciumento. No outro dia fez um escândalo em frente a toda a gente na
discoteca, porque não gostou da forma como eu estava a dançar com a minha amiga
Diana. Na verdade, eu gosto que ele faça estas cenas porque assim demonstra que gosta
de mim.”

“A Maria merece que o José a tenha deixado porque o Diogo a apalpou. Se vai com aquela
minissaia para a escola é porque quer que a toquem e quer provocar”.

“A minha namorada esconde-me o telemóvel cada vez que troco mensagens com a minha
amiga Ana. Na verdade, não me importo com isso! Dou-lhe uns mimos, digo-lhe que é a
rapariga mais linda que conheço e ela acaba por mo devolver”.
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ATIVIDADE 4
O Ciclo da Violência de Género

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

Objetivos:
Conhecer e interpretar o ciclo da violência.
Identificar causas e consequências da violência de género.

9
min0.

Material:
Ficha de trabalho (anexo 3), texto (anexo 4)

Step by step:
1) Distribuir o texto pela turma e solicitar que cada aluno/a o leia individualmente;
2) Dividir a turma em grupos de 3 a 4 elementos e solicitar que cada grupo responda à
ficha de trabalho, identificando:
Os indicadores de risco de violência no início da relação, no caso descrito;
As fases do ciclo da violência, detetando o tipo de violência que
predomina em cada uma delas e a forma como se manifesta.
3) Analisar e discutir, em grande grupo, as respostas dadas por cada grupo.

Ciclo da violência no namoro / doméstica
A violência dá-se de forma circular, daí o nome de ciclo da violência. Neste ciclo
podem reconhecer-se três fases:
1) Aumento da tensão: as tensões quotidianas acumuladas pelo/a agressor/a criam
um ambiente tenso e a vítima é, muitas vezes, culpabilizada por tais tensões. O/A
agressor/a dirige as suas tensões sobre a vítima usando pretextos, normalmente
situações do quotidiano (ex.: acusar a vítima de ter chegado tarde a casa ou a um
encontro, de ter amantes, de não lhe atender o telemóvel, entre outras situações).
2) Ataque: o/a agressor/a maltrata física e psicologicamente a vítima (homem ou
mulher). Este ataque pode ser de grande intensidade, podendo a vítima por vezes
ficar em estado grave, necessitando de tratamento médico.
3) Lua de mel: depois da agressão, o/a agressor/a mostra arrependimento e
promete que não vai voltar a ser violento/a. Pode dar motivos para se
desculpabilizar (ex.: ter corrido mal o dia, ter bebido ou consumido drogas). Pode
ainda culpar a vítima pelo seu comportamento agressivo. Muitas vezes, pode ter
um comportamento sedutor e terno, assegurando que foi a última vez que ele/a
se descontrolou.
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Sugestão: Convidar
os/as alunos/as a
visitarem o site da
APAV onde poderão
visualizar alguns
v í d e o s
d e
sensibilização para a
violência no namoro/
doméstica.
http://apav.pt/apav
v2/index.php/pt/emedia/campanhas

ATIVIDADE 4
O Ciclo da Violência de Género

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

Anexo 3
Guião de Exploração do Texto: “O TESTEMUNHO DE DORA”
A violência de género dá-se de forma circular, por isso se designa por Ciclo da Violência. Ao
longo do seu testemunho, Dora aborda, indiretamente, as várias fases do ciclo da Violência.
Em baixo está representado o ciclo da violência. Com base no texto completa-o, utilizando
exemplos de situações descritas pela autora.
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ATIVIDADE 4
O Ciclo da Violência de Género

TEMA D
Violência em
Relações de Intimidade

O Testemunho de Dora
O meu nome é Dora, tenho 30 anos e decidi escrever a minha experiência porque os
meios de comunicação têm contado muitas histórias de maus tratos a mulheres, que
estão a viver ou viveram experiências semelhantes à minha.
Durante o tempo de namoro, não me dei conta de nada. É verdade que ele era muito
ciumento, não me deixava vestir qualquer tipo de roupa e ficava zangado se eu queria
sair com as minhas amigas. Mas eu estava apaixonada por ele e pensava que ele era
assim porque gostava muito de mim. Tinha um grande desejo em casar-me com ele. E
casámos, tinha eu 22 anos. Ao princípio, eram só discussões e ameaças, e eu acabava
sempre por pensar que ele tinha razão, que a culpa era minha porque não fazia as
coisas corretamente.
Um dia bateu-me. Deu-me uma bofetada porque vinha muito cansado do trabalho e
não havia cerveja no frigorífico. Pensei que não estava disposta a suportar que me
tratasse assim mas, no dia seguinte, pediu-me perdão, prometeu que não voltaria a
acontecer e ofereceu-me um ramo de flores, pelo que pensei que realmente estava
arrependido. Achei que lhe devia dar uma nova oportunidade.
Mas, a partir desse dia, as coisas foram piorando. Maltratava-me, humilhava-me,
dizia-me que eu era uma inútil e quando engravidei, acabei por perder o bebé porque
um dia ele atirou-me pelas escadas.
Agora, dois anos depois de sair daquele inferno, ainda sofro as consequências daquela
relação. Tive que mudar de cidade e sofro de pesadelos. Com a ajuda das pessoas que
me rodeiam e que gostam realmente de mim, atualmente tenho vontade de viver e de
ter outras experiências que sejam verdadeiramente gratificantes.
Pensei muito no porquê de ter aguentado tudo aquilo e pergunto-me até onde as
mulheres são capazes de aguentar.
Pensava que o fazia por amor, mas depois dei-me conta de que o fazia por medo. Uma
das vezes em que fugi de casa, ele foi-me buscar com lágrimas nos olhos. Como podia
não perdoar alguém a quem amava tanto? Mas quando voltei com ele, já não era
medo o que sentia, era pânico! Já não tinha amor-próprio, sentia-me inútil por não
saber o que fazer e por continuar naquela situação.
Agora sinto-me contente e tenho esperança de poder esquecer o passado.
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TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais

TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais
É cada vez mais frequente ver a sexualidade associada à violência. Esta visão das
relações afetivas e sexuais, que muitas vezes é difundida através de alguns meios
de comunicação, destrói as relações baseadas no amor, na confiança e no respeito,
mantendo os modelos de subordinação das mulheres.
Uma das manifestações desta forma de entender a sexualidade associada à
violência é o tráfico de seres humanos com fins de exploração sexual, que
lamentavelmente persiste e cresce na nossa sociedade. Os dados são de difícil
acesso pois permanecem ocultos.
O Tráfico de Seres Humanos (TSH) para fins de exploração sexual é o recrutamento,
transporte, transferência de pessoas, recorrendo à ameaça e/ou ao uso da força ou
outras formas de coação. Corresponde também ao rapto, à fraude, ao engano, ao
abuso de poder ou de uma situação de vulnerabilidade ou à concessão de
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha
autoridade sobre outra, com fins de exploração sexual. Entre as formas de
exploração sexual figuram a prostituição, o turismo sexual e a pornografia. Esta
situação é atualmente uma das atividades que move mais dinheiro, depois da
venda de armas e de drogas.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que existem mais de dois
milhões e meio de mulheres e crianças que são enganadas, sequestradas, violadas
e obrigadas a prostituir-se. Os dados indicam que estas mulheres são, na sua
maioria, mulheres jovens entre os 18 e os 25 anos de idade, com poucas
oportunidades educativas e escassos recursos económicos, que se encontram em
situações extremas, como os conflitos armados, a violência de género ou a extrema
pobreza. Outras procuram simplesmente melhorar as suas oportunidades ou
trabalhar temporariamente para pagar os estudos e poder voltar ao seu país.
Ao nível educativo, é de extrema importância falar desta forma de violência e
procurar estratégias para contribuir individual e coletivamente para pôr fim a este
fenómeno.
É necessário tratar este problema nas aulas com o rigor e seriedade que merece,
pois disto depende não só a sua solução mas também que cada rapariga e cada
rapaz possa desenvolver a sua sexualidade e afetividade de forma saudável e feliz,
sem que se submeta a ninguém.
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ATIVIDADE 1
Direitos Sexuais
e Direitos Reprodutivos

TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais

Objetivos:
Promover a compreensão dos direitos sexuais e reprodutivos como
sendo conquistas sociais e direitos humanos intransferíveis.
Discutir as crenças relacionadas com os direitos das pessoas no
que se refere às suas vidas sexuais e reprodutivas.

m4in5.

Compreender a sexualidade como uma área de exercício da cidadania.

Material:
Cartões com direitos (Anexo 1)

Step by step:
1) Dividir a turma em quatro grupos. Dois grupos deverão trabalhar sobre direitos
reprodutivos e três grupos sobre direitos sexuais.
2) Distribuir, por grupo, um conjunto de 3 cartões (Anexo 1).
3) Solicitar que cada grupo analise e discuta entre si as frases de cada cartão, indicando,
para cada cartão, se estão ou não de acordo com a afirmação e explicar o porquê
(Nota: Em cada conjunto de cartões existem dois corretos e um falso).
4) No final, solicitar a cada grupo que apresente os seus cartões e as suas respostas.
5) Após a apresentação de cada grupo, o/a professor/a deve informar que um dos
cartões de cada grupo é falso. Dá-se espaço para refletirem acerca deste cartão.

Propostas de discussão :
As afirmações presentes nos cartões referem-se a direitos? Justifica.
Sexualidade e direitos estão relacionados entre si? Porquê?
Na vossa opinião, quais os cartões que expressam os direitos vinculados à vida
sexual? E à reprodução? Consideram que estes direitos são respeitados? São
cumpridos e exercidos de igual forma em relação a adolescentes e adultos? A
mulheres e a homens? A pessoas de diferentes etnias? A pessoas heterossexuais,
homossexuais e bissexuais?
Na vossa opinião, quem deveria garantir a possibilidade de exercer estes direitos?
Conhecem mecanismos de denúncia destas situações?
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ATIVIDADE 1
Direitos Sexuais
e Direitos Reprodutivos

TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais

conjunto 4

conjunto 3

conjunto 2

conjunto 1

Anexo 1

A

B

C

Temos o direito a
não ter vida sexual.

Só temos o direito a
ter uma vida sexual
prazerosa tendo como
objetivo a reprodução.

Temos o direito a
escolher com quem nos
queremos relacionar
intimamente e viver a
nossa sexualidade
sem violência.

A

B

C

Pais e mães têm o direito
de decidir sobre a vida
sexual dos seus filhos e
das suas filhas.

Temos o direito a ter
acesso a informação
adequada e suficiente
acerca da sexualidade
e da reprodução.

Temos o direito à
maternidade ou
paternidade voluntária,
decidida e vivida por
escolha própria e
não por obrigação.

A

B

C

Temos o direito a
ter filhas/os
ou a não ter.

Temos o direito a
expressar livremente a
nossa sexualidade,
sempre que isso não
contradiga as
normas sociais.

Temos o direito a exigir
ao/à nosso/a
companheiro/a a
conceção e nascimento
de um/a filho/a.

A

B

C

Temos o direito ao
amor, a procurar afeto
e a ter uma vida
sexual satisfatória.

Temos o direito de
exigir aos/às nossos/as
namorados/as que
não utilizem um
método contracetivo.

Temos o direito a ter
acesso e a poder usar
contracetivos gratuitos
ou de baixo custo, com
informação atualizada
e acompanhamento
especializado.

Soluções: Conjunto 1- B; Conjunto 2 – A; Conjunto 3 – B; Conjunto 4 - B
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ATIVIDADE 2
Tráfico de Seres Humanos

TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais

Objetivos:
Compreender o que é o tráfico de seres humanos para fins sexuais.
Sensibilizar os alunos para a problemática do tráfico de seres
humanos para fins sexuais.

9
min0.

Identificar as diferentes modalidades de tráfico de seres humanos.
Identificar medidas de prevenção e auxílio para as vítimas de
tráfico humano.

Material:
Computadores com acesso à internet e anexo 2.

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos consoante o número de computadores disponíveis;
2) O/A professor/a pode apresentar o tema que irão trabalhar “Tráfico de seres
humanos “ (utilizando o Anexo 2) de forma a sensibilizar e alertar os/as alunos/as
para esta realidade;
3) Pedir aos/às alunos/as para, em grupo, fazerem um folheto sobre O tráfico de seres
humanos, tendo em conta as orientações dadas no Anexo 2;
4) Solicitar a cada grupo que apresente os seus folhetos e os divulgue pela escola,
associações, centros de saúde entre outros.

Avaliação:
Avaliação dos folhetos e apresentação dos mesmos.
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ATIVIDADE 2
Tráfico de Seres Humanos

TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais

Anexo 2
Tráfico de Seres Humanos
“O tráfico de seres humanos é uma realidade com um impacto económico comparável
ao do tráfico de armas e de droga. Estima-se que por ano sejam traficadas milhões de
pessoas em todo o mundo.
Portugal não está imune a este fenómeno, que acarreta consigo um conjunto de causas
e consequências problemáticas” http://www.otsh.mai.gov.pt/?area=002&mid=000
Faz uma pesquisa sobre o tráfico de seres humanos e constrói um folheto sobre o tema. Este
tem como objetivo informar, alertar e sensibilizar a comunidade escolar para a problemática. O
folheto deve responder, pelo menos, a três das seguintes questões:
• O que é o Tráfico de Seres Humanos (TSH)?
• Quais são os principais meios do TSH?
• Quais são os principais objetivos do TSH?
• Conselhos para evitar ser vítima de tráfico.
• O que fazer para procurar ajuda ou denunciar?
• Quais as entidades, em Portugal, que poderão ajudar?
• Quais são as consequências do TSH?
Para auxiliar a tua pesquisa consulta os seguintes sítios:
http://www.otsh.mai.gov.pt
http://www.oikos.pt/
http://www.apav.pt/

Estrutura de um Folheto:
Interna

Contra capa

Capa

Verso capa Verso contra capa Verso interna

Tráfico de
Seres Humanos
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ATIVIDADE 3
«Histórias Reais»

TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais

Objetivos:
Identificar diferentes formas de tráfico de seres humanos.
Desenvolver um pensamento crítico sobre as causas do tráfico
de seres humanos.

9
min0.

Reconhecer que o tráfico de seres humanos é uma forma de escravatura.
Compreender que a educação é uma forma de prevenção do tráfico
de seres humanos.

Material:
Computador, internet, cartolinas A3, canetas e/ou guaches.

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos consoante o número de computadores disponíveis;
2) O/A professor/a pode apresentar o tema que irão trabalhar “Tráfico de seres
humanos “ utilizando o Anexo 3, de forma a sensibilizar e alertar os/as alunos/as
para esta realidade;
3) Pedir aos/às alunos/as para, em grupo, fazerem uma pesquisa sobre histórias
verídicas de tráfico de seres humanos;
4) Cada grupo deve escolher uma história que tenha pesquisado e deve contá-la através
de uma banda desenhada (imagens, desenhos);
5) No final, cada grupo deve apresentar a sua história à turma. O/a professor/a poderá
fazer uma exposição na escola com os trabalhos realizados pela turma.

Avaliação:
Avaliação das bandas desenhadas.
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Sugestão: Se possível
pode-se escolher as
melhores histórias e
apresentá-las a
turmas de outros anos
escolares

ATIVIDADE 3
«A História de...»

TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais

Anexo 3
“HISTÓRIAS REAIS”
“Falar de “pessoas que vendem pessoas” em pleno século XXI, remonta-nos a uma alegoria
kafkiana em que, certo dia, um indivíduo acordou e ao olhar-se ao espelho, percebe que se
tinha transformado numa barata. O absurdo do absurdo...”
adaptado de http://www.escoladeconselhospara.com.br/upload/arq_arquivo/1375.pdf

Segundo a OIT, o tráfico de seres humanos é uma realidade com um impacto económico
comparável ao do tráfico de armas e de droga. Estima-se que por ano sejam traficadas milhões
de pessoas em todo o mundo. Vendem-se pessoas para o trabalho escravo, para a venda de
órgãos, para a adoção ilegal de crianças e para a exploração sexual comercial. É a própria ONU
que afirma não haver nações inocentes nesta transação comercial, pois muitas vezes é o próprio
país que vende a “mercadoria humana” ou a compra para as diversas finalidades já descritas.
Com o processo de globalização que atualmente impera no mundo, onde o lucro é mais
importante que a natureza ou o ser humano, todos os países estão envolvidos neste comércio
que atinge principalmente crianças, jovens e mulheres. Como tal, a abordagem deste tema na
escola tem um papel fundamental na prevenção do tráfico de seres humanos.

Faz uma pesquisa sobre histórias verídicas de tráfico humano. Seleciona uma história
que te tenha sensibilizado e representa-a através de uma banda desenhada. A banda
desenhada é uma forma de contar uma história verídica para os teus colegas e tem como
objetivo alertar, sensibilizar e informar sobre os perigos do tráfico de seres humanos e
para a necessidade da prevenção como medida de combate.
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ATIVIDADE 4
A Escravatura do Século XXI

TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais

Objetivos:
Compreender que o tráfico de seres humanos é um problema
do século XXI.
Identificar os diferentes tipos de tráfico de seres humanos.

m4in5.

Reconhecer possíveis estereótipos de género no tráfico de seres humanos.
Identificar grupos de risco.
Compreender que o debate, a discussão e a informação é uma
das formas de prevenção do tráfico de seres humanos.

Material:
Quadro, cartolina, caneta, computador e projetor (opcional)

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos de 4/5 alunos/as;
2) O/A professor/a pode apresentar o tema que irão trabalhar “Tráfico de seres
humanos “ de forma a sensibilizar e alertar os/as alunos/as para esta realidade.
3) Projetar o esquema do Anexo 4 ou desenhá-lo no quadro;
4) Solicitar a cada grupo que indique os termos que completam o esquema;
5) Registar no quadro as respostas dadas por cada grupo;
6) No final, os/as alunos/as poderão analisar e discutir os resultados.

Propostas de Discussão:
Como classificas a vítima?
Como classificas o/a traficante?
Classificas o Tráfico de Seres Humanos como uma forma de escravatura? Justifica.
Consideras que as mulheres e as crianças estão mais suscetíveis ao tráfico de seres
humanos? Justifica.
Pode-se fazer uma caracterização das vítimas ou qualquer pessoa pode ser vítima de
tráfico?
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Sugestão:
Na introdução ao tema
o/a professor/a pode
mostrar alguns vídeos
que abordam o tema
ou relatam histórias
verídicas.
http://tvg.globo.com/
programas/maisvoce/videos/t/progra
mas/v/o-trafico-depessoas-mostra-queainda-hoje-existeescravidao/2332407/

ATIVIDADE 4
A Escravatura do Século XXI

TEMA E
Tráfico Humano para Fins Sexuais

Anexo 4
A ESCRAVATURA DO SÉCULO XXI
No esquema que se segue estão algumas das esferas do Tráfico de Seres Humanos. Completa o
esquema com os termos da tabela abaixo apresentada. Podes acrescentar outros termos que
consideres adequados.

Que tipos de
TSH existem?

Tráfico de
Seres Humanos
TSH

As vítimas:

Quais os meios
do TSH?

Traficante

Sugestões :
Sexual
Culpa
Adoção ilegal
Submissão

Mulher
Rapto
Violência
Crime

Homem
Frágil
Inocente
Escravatura

Criança
Força
Aliciar
Pobreza

Baixa autoestima
Toxicodependente
Exploração no trabalho
Abandono
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TEMA F
Participação do Homem na Vida Familiar
e Participação da Mulher na Vida Profissional

TEMA F
Participação do Homem na Vida Familiar
e Participação da Mulher na Vida Profissional
Na organização do tempo familiar, alguns estudos indicam que as mulheres
continuam a ser as principais responsáveis em conciliar a vida familiar com o
papel que desempenham como trabalhadoras. Várias pensadoras feministas
afirmam que as mulheres pagam um “imposto especial” denominado “imposto
reprodutivo”, um “imposto” sob a forma de trabalho gratuito que realizam na
família e que é imprescindível para a produção diária dos seus membros e da
própria sociedade. Assim, ao nível familiar, as mulheres realizam tarefas de
reprodução, cuidado e trabalho doméstico, cuja característica mais visível é não
serem remuneradas.
A partir dos anos setenta, e ao nível europeu, cada vez mais mulheres têm
entrado no âmbito público, em especial no mercado de trabalho. O acesso das
mulheres à educação foi um dos fatores mais contribuiu para este fenómeno. No
entanto, esta incorporação no espaço público não implicou alterações na
distribuição de tarefas familiares, o que obrigou as mulheres a terem que
conciliar os seus papéis tradicionais com os novos papéis.
Pode-se concluir que, em pleno processo de transformação da sociedade
moderna, as mulheres têm vindo a construir um diálogo invisível (mas
imprescindível) entre o espaço privado e o espaço público, porque o trabalho
doméstico realizado pelas mulheres produz a infraestrutura que permite realizar
qualquer atividade social, pública ou privada.
Esta complexa gestão do tempo acaba por ser um processo circular, no qual as
mulheres vão dividindo as suas responsabilidades nos distintos espaços,
tomando decisões diariamente e optando constantemente entre prioridades,
objetivos profissionais e familiares. Como consequência, há uma perda
constante tanto salarial, como de oportunidades, status e tempo pessoal.
Esta missão torna-se ainda mais difícil quando não existe a figura do pai, quando
não há rede familiar ou social, quando a mulher se encontra noutro país ou
quando existem outras situações de dependência na família (pessoas idosas,
pessoas doentes, etc.).
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TEMA F
Participação do Homem na Vida Familiar
e Participação da Mulher na Vida Profissional
Garantir a igualdade de oportunidades para a gestão do tempo depende de
múltiplas estratégias que devem ser tomadas tanto pelas empresas (medidas de
conciliação da vida pessoal e laboral, gestão do trabalho à distância, serviços de
cuidado a pessoas dependentes, etc.) como também pelas próprias pessoas.
Atualmente começa a surgir um novo conceito de “masculinidade”, mais
responsável pelas tarefas domésticas, mais participativo no cuidado dos/as
filhos/as. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer para equilibrar a
participação de homens e mulheres nos âmbitos público e privado.
É imprescindível um novo entendimento das relações pessoais, a criação de
relações complementares, onde ambos assumam a sua parte de
responsabilidade em ambas as esferas da vida, de forma mais equitativa. Para
isto, será imprescindível o papel da sociedade, o papel das entidades
empregadoras, dos serviços e do próprio Estado.
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ATIVIDADE 1
Os Papéis de Género
nas Tarefas Domésticas

TEMA F
Participação do Homem na
Vida Familiar e Participação
da Mulher na Vida Profissional

Objetivos:
Identificar a distribuição das tarefas familiares de acordo com o género.
Relacionar estereótipos de género com a distribuição
das tarefas domésticas.

m4in5.

Compreender que todos somos influenciados pelos estereótipos de género.

Material:
Fotocópias do Anexo 1, projetor e computador.

Step by step:
1) Distribuir um questionário (Anexo 1) a cada aluno/a e solicitar que cada aluno/a
preencha o questionário individualmente;
2) Após o preenchimento, o/a professor/a pode projetar o questionário no quadro e
contabilizar os resultados de rapazes e raparigas;
3) No final, analisar e discutir em grande grupo os resultados da turma.

Propostas de Discussão:
Os resultados revelam igualdade de género na distribuição das tarefas domésticas?
Consideras que existem tarefas realizadas essencialmente por mulheres? Se sim,
qual será a justificação?
Os rapazes e as raparigas realizam o mesmo tipo de tarefas?

Avaliação:
Solicitar que cada aluno/a escreva um comportamento que contribui para a
desigualdade de género na distribuição das tarefas domésticas e uma medida que
promova a partilha das mesmas entre os géneros.
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ATIVIDADE 1
Os Papéis de Género
nas Tarefas Domésticas

TEMA F
Participação do Homem na
Vida Familiar e Participação
da Mulher na Vida Profissional

Anexo 1
QUESTIONAR
ì IO: TAREFAS DOMESì TICAS NA FAMÍLIA
Relativamente às seguintes tarefas familiares e domésticas, indica quem as costuma
realizar. Considera que estas podem ser realizadas apenas por uma pessoa ou partilhadas
em conjunto.

Quem realiza habitualmente estas tarefas?

Tarefas
Cozinhar
Pôr a mesa
Lavar a louça
Arrumar e limpar a casa
Tratar da roupa
Fazer compras para casa
Tratar do carro
Fazer pequenos arranjos em casa
Arranjar a roupa
Ir buscar os/as filhos/as à escola
Cuidar dos/as filhos/as
Prestar apoio aos/às filhos/as
nas tarefas escolares
Ir aos serviços de saúde com os/as
filhos/as
Ir a reuniões escolares
Cuidar de familiares
Acompanhar familiares aos
serviços de saúde
Outras atividades (indicar quais)
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Eu

Irmão
Irmã

Pai

Mãe

Outros
Quem?

ATIVIDADE 2
Tarefas Domésticas
no meu Futuro

TEMA F
Participação do Homem na
Vida Familiar e Participação
da Mulher na Vida Profissional

Objetivos:
Identificar de que forma os estereótipos de género
influenciam as expectativas futuras.
Relacionar estereótipos de género com a distribuição
das tarefas domésticas.

m4in5.

Compreender que todos/as somos influenciados/as pelos estereótipos de género.

Material:
Fotocópias do Anexo 2, projetor e computador.

Step by step:
1) Distribuir um questionário (Anexo 2) a cada aluno/a e solicitar que cada um/a
preencha o questionário individualmente;
2) Após o preenchimento, o/a professor/a pode projetar o questionário no quadro e
contabilizar os resultados de rapazes e raparigas;
3) No final, analisar e discutir em grande grupo os resultados da turma.

Propostas de Discussão:
Os resultados revelam igualdade de género na distribuição das tarefas domésticas?
Consideras que existem tarefas realizadas essencialmente por mulheres? Se sim,
qual será a justificação.
Os rapazes e as raparigas realizam o mesmo tipo de tarefas?

Avaliação:
Solicitar que cada aluna/o escreva uma medida que promova a partilha das tarefas
domésticas entre os géneros e um comportamento que contribui para esta divisão.
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ATIVIDADE 2
Tarefas Domésticas
no meu Futuro

TEMA F
Participação do Homem na
Vida Familiar e Participação
da Mulher na Vida Profissional

Anexo 2
QUESTIONAR
ì IO TAREFAS DOMESì TICAS NO MEU FUTURO
Relativamente às seguintes tarefas familiares e domésticas, assinala com uma cruz quais
as que gostarias que fossem feitas: por ti, pelo teu companheiro/marido ou
companheira/esposa, partilhadas e/ou pagas a terceiras pessoas.

Quem irá realizar habitualmente estas tarefas?

Tarefas
Cozinhar
Pôr a mesa
Lavar a louça
Arrumar e limpar a casa
Tratar da roupa
Fazer compras para casa
Tratar do carro
Fazer pequenos arranjos em casa
Arranjar a roupa
Ir buscar os/as filhos/as à escola
Cuidar dos/as filhos/as
Prestar apoio aos/às filhos/as
nas tarefas escolares
Ir aos serviços de saúde com os/as
filhos/as
Ir a reuniões escolares
Cuidar de familiares
Acompanhar familiares aos
serviços de saúde
Outras atividades (indicar quais)
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Eu

companheiro/a

Outro

ATIVIDADE 3
O Relógio da Partilha

TEMA F
Participação do Homem na
Vida Familiar e Participação
da Mulher na Vida Profissional

Objetivos:
Relacionar estereótipos de género com a distribuição das
tarefas domésticas.
Identificar comportamentos que promovem a participação
do homem na vida familiar.

m4in5.

Compreender que a participação da mulher na vida profissional
ainda é condicionada pelas tarefas domésticas.

Material:
Fotocópias do Anexo 3, projetor e computador.

Step by step:
1) Dividir a turma em grupos de 4/5 alunos/as;
2) O/A professor/a pode apresentar o tema que irão trabalhar: “Participação do homem
na vida familiar e da mulher na vida profissional“ de forma a sensibilizar e alertar
os/as alunos/as para esta desigualdade;
3) Projetar o esquema do Anexo 3 ou desenhá-lo no quadro;
4) Solicitar a cada grupo que preencha os relógios, com as tarefas do dia a dia do
homem e da mulher, de forma a existir igualdade na distribuição das mesmas, sem
prejuízo da vida profissional;
5) No final, o/a professor/a deve solicitar a cada grupo que apresente o seu relógio.
O/as alunos/as poderão analisar e discutir os resultados.

Propostas de Discussão:
Os resultados revelam igualdade de género na distribuição das tarefas domésticas?
Consideras que existem tarefas realizadas essencialmente por mulheres? Se sim,
qual será a justificação?
Os rapazes e as raparigas realizam o mesmo tipo de tarefas?

Avaliação:
Apresentação do relógio.
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ATIVIDADE 3
O Relógio da Partilha

TEMA F
Participação do Homem na
Vida Familiar e Participação
da Mulher na Vida Profissional

Anexo 3
O RELÓGIO DA PARTILHA
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ATIVIDADE 4
«Os Homens que Limpam
a casa são mais Felizes...»

TEMA F
Participação do Homem na
Vida Familiar e Participação
da Mulher na Vida Profissional

Objetivos:
Relacionar estereótipos de género com a distribuição
das tarefas domésticas.
Identificar comportamentos que promovem a participação
do homem na vida familiar.

9
min0.

Compreender que a participação da mulher na vida profissional
ainda é condicionada pelas tarefas domésticas.

Material:
Fotocópias do anexo 4, projetor e computador.

Step by step:
1) O/A professor/a pode projetar a notícia (anexo 4) e ler em voz alta ou solicitar a um/a
aluno/a que o faça;
2) Após a leitura do texto, o/a professor/a pode fazer uma breve reflexão e discussão,
em grande grupo, de forma a sensibilizar e alertar os/as alunos/as para a realidade
da desigualdade na distribuição das tarefas de género;
3) Solicitar que cada grupo realize uma campanha publicitária de promoção da partilha
das tarefas domésticas. Para isso, devem pesquisar imagens representativas da
partilha de tarefas domésticas e construir um slogan que incentive essa partilha;
4) No final, cada grupo deve apresentar as suas campanhas.

Propostas de Discussão:
Os resultados serão válidos? Justifica.
Concordas com os resultados do estudo?
De que forma estudos destes contribuem para os estereótipos de género?
Consideras que existem tarefas realizadas essencialmente por mulheres? E por
homens? Se sim, qual será a justificação?

Avaliação:
Apresentação das campanhas publicitárias.
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ATIVIDADE 4
«Os Homens que Limpam
a casa são mais felizes...»

TEMA F
Participação do Homem na
Vida Familiar e Participação
da Mulher na Vida Profissional

Anexo 4
OS HOMENS QUE LIMPAM A CASA SÃO MAIS FELIZES
Um estudo da Universidade Umeå, na Suécia, que acompanhou a vida de 723 pessoas
ao longo de 26 anos concluiu que os homens que não dividiam as tarefas domésticas
com a companheira sofriam de mais problemas psicológicos, como ansiedade,
nervosismo e problemas de concentração. Até sofriam de palpitações cardíacas
(que é a sensação de sentir o coração a parar por um segundo). Já aqueles que
partilhavam as tarefas domésticas eram mais tranquilos e felizes.
As mulheres também ficam prejudicadas quando há um desequilíbrio na divisão das
tarefas. O excesso de trabalho doméstico pode deixá-las mais vulneráveis às doenças.
Segundo a pesquisa, estes problemas só acontecem por causa dos papéis associados a
cada género. “Muitos homens entrevistados disseram que estavam cansados de arranjar
o carro, por exemplo, mas que se sentiam obrigados a essas tarefas, por causa do
estereótipo masculino”, conta a pesquisadora Lisa Harryson. A solução, segundo ela, é
conversar com o companheiro e colocar um fim a estes preconceitos.

Adaptado de http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/homens-que-limpam-a-casa-sao-mais-felizes
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