


Que questões de partida? 

 

Que comportamentos?  

Que reações? 

 

 

 

 

Que atitudes? 

            para conseguir construir... 
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Quando pensamos na questão da igualdade, 

ocorrem-nos de imediato alguns conceitos... 
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Alguns deles são um pouco mais centrais: 

Género  

• conjunto de qualidades e comportamentos que a sociedade espera dos 

homens e das mulheres 

• representação social, que contribui para a formação da identidade 

individual e que difere de cultura para cultura, como conjunto de crenças 

e ideias feitas que é 

Sexo 

• conjunto de características biológicas e reprodutivas que distinguem os 

homens e as mulheres 

• universais e (à partida) inalteráveis 
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e outros são mesmo 

conceitos-chave: 



Socialização  

Processo pelo qual os indivíduos vão sendo 

“(re)/apresentados” à sociedade e vice-versa. 

Visa a adaptação do indivíduo às regras, valores e 

comportamentos “impostos” pelo meio social no qual 

estão inseridos.  

Aprende-se a ser homem ou mulher.  

 

Criam-se estereótipos (= clichés; generalizações) 

Impressões e/ou ideias por vezes deturpadas 

Imagens pré-concebidas 

 

Que promovem, muitas vezes, a...  
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... 

discriminação  

Direta  

Normas ou práticas 

que reproduzem 

diretamente um 

tratamento desigual 

(eventualmente 

desfavorável) 

Indireta 

Medidas ou ações que, 

direta e aparentemente, 

não prejudicam os 

indivíduos de um dos 

sexos, mas que acabam 

por se revelar 

comprometedoras da 

igualdade  

Negativa 

Reprodução de um 

tratamento com 

perspetiva negativa 

face a qualquer um 

dos sexos, daí 

resultando 

desigualdade 

acentuada 

Positiva 
Práticas que 

traduzem uma 

abordagem de 

igual valorização 

Neutra 

Que não tem 

qualquer impacto 

diferencial, negativo 

ou positivo, nas 

relações de género 

ou na igualdade  

entre sexos 

Falsa neutra 

Quando se utiliza o 

masculino para 

designar/englobar o 

masculino e o 

feminino 
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Ninguém deve ser discriminado (de forma negativa) por ser menino 

ou menina, de uma determinada raça/etnia, religião ou classe social. 

 

 

 

 

 

 

Meninos e meninas: 

 têm os mesmos direitos, em qualquer lugar. 

 têm o direito de expressar os seus sentimentos. 

 podem chorar. 

 podem usar os espaços de igual forma. 
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 podem brincar com brinquedos iguais (os brinquedos não têm sexo). 

 devem ter os mesmos deveres quanto à arrumação das suas coisas, 

do seu quarto, ou das tarefas caseiras em geral. 

 podem desenvolver os seus gostos pessoais/potenciais/capacidades 

de igual forma.  

 são donos do seu corpo e têm autonomia sobre ele, podendo rejeitar 

que alguém lhes toque. 
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Não podemos esperar que os alunos tenham todos a mesma atitude, relativamente a uma 

mesma situação: 

                

           Eles são todos diferentes.               

                                                                                  Provêm de comunidades/culturas/educação diferentes. 

 

 Por isso, a nossa/vossa resposta tem de ser, obrigatoriamente, diferente, adequada a cada 

caso, recorrendo a  diferenciadas estratégias para alcançar o mesmo resultado ou, 

melhor, resultados análogos. 
 

 

A tarefa é 

 

desigualar e/ou discriminar, mas sempre no sentido positivo, nunca 

esquecendo que esse diferenciar pressupõe todos: os mais fortes e os 

mais fracos.  
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Porém, temos de primar pela defesa do equilíbrio na igualdade de género: 

 

 

 

 

pois todos os seres humanos são livres de desenvolver as suas capacidades pessoais,  

de acordo com as suas opções de vida, 

devendo ter  

 

 

 igual visibilidade, poder e participação 

independente do papel de cada um na sociedade 
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Qual é o meu papel? 

 

 

E o seu? 

 

 

E o do outro? 
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Combater a tendência para a criação de desigualdade(s) 

 



O papel de todos e de cada um é: 

1. Incentivar o estudo 

2. Estimular a reflexão 

3. Não fazer diferenças 

4. Dar tarefas iguais/semelhantes 

5. Respeitar as escolhas 

6. Combater preconceitos 

7. Ensinar/Promover o respeito 

Importa ser capaz de reagir e cortar com algumas  atitudes 
(1:00) 
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dando o exemplo 

https://www.youtube.com/watch?v=b8vXfb80gF4


Não se trata de sermos contra homens ou contra mulheres. 

Em causa estão princípios, de  

justiça, igualdade, solidariedade, democracia,… 

 

 

 

 

Novos papéis 

Outras possibilidades 

Mais e melhores relações 

 

 

Melhor sociedade 
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Recompensas 
(2:36) 

https://www.youtube.com/watch?v=i6I1bHbMiCM


Gémeos 
(1:51) 
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https://www.youtube.com/watch?v=04u0UHEq2f4


Como atuar? 
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Onde atuar? 
 

Em qualquer cotexto vivencial,  

 

 

 

Família 

Escola 

Local de trabalho 

... 
 

 

 

Tendo consciência da influência dos  

 

 

 

Meios de comunicação social 

Publicidade 

Religião 

Descobertas científicas 

... 

 

Desconstruindo valores e crenças  

Adequando atitudes 

Denunciando desigualdades 

... 

Compreendendo o outro e 



Nem mais um minuto de silêncio 
(0:20) 

Agindo e reagindo sempre! 
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https://youtu.be/lJwANn-DkYc


Como podem os Assistentes Operacionais contribuir para a 

implementação desta nova/melhor educação? 

Algumas sugestões: 
 

 Abordando os/as alunos/as com respeito pela sua diferença, seja de que tipo for. 

 

 Utilizando uma linguagem inclusiva, sem o uso de expressões aplicáveis a um único sexo ou de 

adjetivos que excluam e/ou ridicularizem um dos sexos.  

 Ter tolerância sobre o tipo de relação existente entre todas e cada uma das crianças/jovens. 

 

 Responsabilizar, sempre de forma igualitária,  

cada um dos elementos da comunidade educativa  
como cidadãos e cidadãs em igualdade de circunstâncias  

(uma vez que todas/os têm os mesmos direitos e obrigações). 

 
 Ajudar a informar as crianças/jovens sobre  

    a parcialidade da sua perspetiva e a implícita   

    multiplicidade de pontos de vista. 
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 Ter uma consciência crítica da participação de ambos na cultura da organização. 

 Compreender o valor/tipo de qualidade da imagem feminina e masculina. 

 Educar para o reconhecimento dos valores do pluralismo e da igualdade. 

 Respeitar os direitos e liberdades individuais.  

 Promover a igualdade de oportunidades. 

 Incentivar a construção de uma cidadania ativa. 
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E como podem contribuir para a  

prevenção de situações de desigualdade?  

 

 Incentivando os alunos e alunas a desenvolverem atitudes e competências de:  

 

 Empatia 

 Descentralização do pensamento 

 Interação cooperativa  

 Pensamento crítico 

 

 

         Mediante conversas e/ou atividades diferenciadas mas 

que incorporem perspetivas diferentes sobre um mesmo assunto e  

que levem a criança/jovem a conhecer melhor o mundo que o rodeia. 

Florinda C. Pacheco 



No fundo, ajudando os/as estudantes 

  

       a serem capazes de: 

 

- Defender a igualdade  

- Reconhecer a diversidade  

- Assumir atitudes coerentes com e nos dias de hoje 

- Promover a transformação social  

 

 e a não terem: 

 

- atitudes de violência  

- desrespeito para com o outro 

- reconhecer o valor e consequências  dos seus atos, em qualquer situação 
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Em suma, importa 

 

• Ampliar o diálogo. 

• Questionar alguns hábitos. 

• Desconstruir determinados valores/crenças/atitudes. 

• Favorecer o desenvolvimento de todas e todos os alunos/as. 

• Contribuir para a eliminação de preconceitos e estereótipos.  

• Fomentar o reconhecimento e respeito pela diversidade. 

• Mudar comportamentos. 

• Educar, desde cedo, as crianças para a igualdade. 

• Denunciar desigualdades.  

 

 

Importa questionar... para sempre (0:59) 
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https://www.youtube.com/watch?v=KhOjAIy-M2A
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Netgrafia 

• https://www.youtube.com/watch?v=b8vXfb80gF4  

 

• https://www.publico.pt/2018/03/08/p3/video/igualdade-de-genero-ate-estas-criancas-entendem-o-que-

esta-mal--2018524103748  

 

• https://www.youtube.com/watch?v=04u0UHEq2f4 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=xikxY5qxjmI  

 

• https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/e-media/campanhas 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=KhOjAIy-M2A 
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