
Constrangimentos e procedimentos na prevenção da violência de género 

Identificação das dimensões culturais que constituem e potenciam os fundamentos da violência 

de género: 

 

BRINQUEDOS E JOGOS 

A reprodução de estereótipos na construção de brinquedos e jogos segundo o género é 

claramente evidente, assim como, a fácil identificação relativamente à divisão que existe na 

oferta de brinquedos/jogos para raparigas e para rapazes. Neste sentido, constatou-se que os 

brinquedos produzidos e dirigidos para as raparigas encontram-se mais direccionados para as 

questões da protecção e do cuidado, como são exemplo, as bonecas, as brincadeiras em torno 

de determinadas profissões (enfermagem, docência, etc.), as pequenas cozinhas, as barbies 

bem vestidas e cuidadas etc. Já em relação aos brinquedos para os rapazes verificam-se 

brinquedos como carros, monstros, bonecos de guerra, brinquedos e adereços em torno do 

desporto e futebol que desenvolvem capacidades como a competitividade, a luta, a estratégia 

e a exposição e conquista no espaço exterior. As brincadeiras em torno da segurança, da força 

e da autoridade, como é o caso do polícia, é também visível entre os rapazes. Foi também 

exposto a utilização da figura feminina (meninas) e da figura masculina (meninos) em anúncios 

publicitários para venda de brinquedos e jogos, como por exemplo, na venda de kits de 

cozinha, do serviço de chá, dos bébés em que se mudam as fraldas visualizamos sempre 

meninas a brincar com este tipo de brinquedos, ao contrário dos meninos, onde estão 

associados a carros, a ferramentas de construção, etc. 

Relativamente à exposição e organização dos brinquedos/jogos em superfícies comerciais e 

lojas existe claramente secções separadas dos brinquedos/jogos para raparigas e para rapazes 

impedindo que meninas e meninos possam ter acesso e conhecimento dos diferentes 

brinquedos/jogos. 

Em suma, para além da barreira existente nas superfícies comerciais e lojas relativamente à 

exposição dos brinquedos/jogos que claramente contribuem para a discriminação e 

desigualdade de género, a forte simbologia que neles existe é também fonte da grande 

desigualdade entre homens e mulheres. 

 

CRENÇAS RELIGIOSAS 

A construção cultural sobre as crenças religiosas, ao longo da história, tiveram um forte peso 

patriarcal. Apesar de existir uma interpretação das histórias religiosas com um grande peso 

simbólico a nível patriarcal, existiram outras pessoas que interpretaram essas mesmas 

histórias de uma outra forma, ou seja, referenciando e impondo uma outra interpretação, 



como seja o caso do cristianismo relativamente à figura de Madalena que foi invisibilizada na 

História. Portanto, existem teólogas feministas que lêem e vêem a religião de outra forma. No 

entanto, foi unânime em todos os grupos, que todas as religiões transmitem mensagens 

depreciativas sobre as mulheres. Por exemplo, a forma como a mulher é vista pela religião 

associando-a à diabolização e que induz ao pecado. 

Na vida religiosa, as mulheres têm a sua carreira eclesiástica muito limitada sendo exemplo o 

representante máximo da Igreja Católica ser um homem (Papa). Identificou-se, também, como 

a religião demarca e delimita muito bem o papel da mulher, na medida em que restringe o 

acesso da mesma a determinados espaços, como também no acesso a determinadas 

categorias. Também dita regras e normas de conduta sobre as mulheres e sobre o seus corpos, 

como por exemplo, sobre a questão do aborto, do uso do véu, entre outras, impondo um 

silenciamento das mulheres relativamente às suas vontades. O carácter simbólico do 

casamento religioso, ou seja, a questão da transmissão de propriedade (homem/pai dá mulher 

ao homem/marido), a questão do enxoval, do dote que a mulher levava para o casamento são 

exemplos de como a religião é profundamente opressiva. 

Alguns grupos analisaram diferentes religiões, como por exemplo, referindo a religião 

protestante com rituais diferentes e com leituras conjuntas da Bíblia com o envolvimento das 

mulheres. A existência de práticas e rituais, com base em crenças religiosas, nefastos para as 

mulheres, como é a questão da mutilação genital feminina. Na religião muçulmana as 

mulheres são condicionadas a usar um determinado vestuário que totalmente as tape. O 

Islamismo como uma religião que é confrontada com as questões do fanatismo, e onde 

simultaneamente existe a figura do divórcio e a questão do véu, verificando-se uma 

contradição na religião. 

Também foi referido o papel da inquisição que literalmente queimava as mulheres que 

partilhavam conhecimentos/sabedoria e que pretendiam livremente viver a sua sexualidade. 

 

REDE INFORMAL 

Relativamente às famílias vimos que existe sem dúvida uma reprodução dos papéis de género, 

isto é, o pai como chefe de família, a mãe na execução das tarefas domésticas, a forma 

diferenciada como são educadas as filhas dos filhos, etc. Na educação das/os filhas/os existe 

diferentes permissões e restrições quer para os rapazes quer para as raparigas, como sejam, as 

saídas e as horas de chegada, ou ainda, no caso das raparigas se forem acompanhadas por um 

irmão mais velho, entre outras. 

Nas relações sociais, nomeadamente, quer na família quer na rede de amizade é frequente a 

valorização ou desvalorização de determinados comportamentos e atitudes em função do 



género. Por exemplo, quando expomos uma determinada situação é frequente ouvir-se “oh, 

deixa-la, já sabes que os homens são assim”. 

A construção da masculinidade hegemónica e as consequências dessa masculinidade na 

educação/socialização dos rapazes: adopção de comportamentos de risco, consumo de drogas 

e álcool, a violência urbana, criminalidade, masculinização da população prisional, entre 

outras. Nos grupos de pares, por exemplo, existe um grande estímulo à sexualidade 

hiperactiva dos rapazes. 

 

CULTURA/ETNIA 

Dependo da cultura onde estamos inseridas/os existe ou não perpetuação das desigualdades e 

clara desvalorização das mulheres, acentuando até a divisão dos papéis sociais de género, ou 

seja, de como são criados os papéis estereotipados relativamente ao que é ser mulher e ao 

que é ser homem. A questão da tradição de determinadas práticas em determinadas 

culturas/etnias que afectam os direitos humanos das mulheres, como por exemplo, a 

mutilação genital feminina.  

Ausência de reflexão séria, por parte do homens, sobre o impacto da cultura patriarcal nas 

suas próprias inibições e dificuldades como seres humanos e no seu desenvolvimento pessoal.  

Portanto, é evidente a clara desvalorização das mulheres nas diferentes culturas e etnias.  

 

LIVROS E REVISTAS 

Abordaram-se as questões ligadas aos conteúdos existentes nos livros e revistas, como por 

exemplo, o caso das história infantis que reflectem quase sempre um carácter romântico onde 

as personagens são o rapaz (princípe) salvador e protector e a rapariga (princesa) indefesa e 

frágil. 

Quanto às revistas, vimos que são profundamente estereotipadas e sexistas. As revistas 

juvenis e dirigidas às raparigas tem muitas vezes conteúdos e temas como “como conquistar 

um rapaz em x tempo?”, “como agradar o rapaz por quem estás apaixonada?”, etc., passando 

a mensagem de como o público feminino deve agradar o público masculino, ou seja, viver em 

função do outro desempoderando as mulheres. As revistas femininas apresentam sempre 

mulheres magras, esbeltas, com um corpo muito bem cuidado, de etnia branca ou seja, 

revelando um padrão de mulher e invisibilizando outros tipos de mulheres, nomeadamente, 

de outras culturas.  A transmissão deste tipo de conteúdos e mensagens fazem com que as 

mulheres ocupem grande parte do seu tempo na aproximação da sua imagem à imagem 

idealizada das revistas. Reflectiu-se sobre o empoderamento da mulher através das revistas e 

livros, sobretudo ao nível da sexualidade e da crescente autonomia relativamente à sua 



sexualidade. No entanto, a objectificação e a híper-exposição da figura feminina deve ser uma 

preocupação por parte dos meios de comunicação. Isto porque, nas revistas masculinas, 

também fontes e reprodutoras de estereótipos de género, utilizam a imagem da mulher de 

uma forma objectificada e, a mulher aparece sempre super sexualizada, super empresária e 

super competitiva que no fundo não corresponde às mulheres na realizada nem aos modelos 

de partilha, de igualdade e de justiça social. É o olhar masculino sobre o que as mulheres 

deveriam ser e como esses modelos acabam por ser interiorizados pelas mulheres e pelos 

homens. Vimos, também, que esta imagem e discurso sexualizado sobre as mulheres, numa 

perspectiva da construção da masculinidade hegemónica, potencia a ideia da mulher como 

produto sexual dos homens e do aumento da violência e desigualdade de género. 

Vimos, igualmente, que as revistas que abordam temas como a economia apresentam uma 

visualização tendencialmente mais dirigida para o público masculino, assim como, na maioria 

das vezes, as análises são feitas por eles. 

 

ESCOLA 

A escola constitui um meio bastante poderoso ao nível da reprodução dos estigmas e das 

reproduções sociais. Um dos locais evidentes da reprodução de estereótipos é o espaço 

recreio onde é visível a distinção e diferenciação das brincadeiras e dos jogos. A existência de 

campos de futebol reforçando a sua utilização pelos rapazes. A desigual distribuição de tarefas 

(por exemplo, uma auxiliar, não estando consciencializada para as questões da igualdade de 

género, na maioria das vezes solicita às meninas para irem buscar a vassoura e a pá para 

limpar). Os manuais escolares e programas curriculares não estão dotados de matérias 

relacionadas com a igualdade de género e não só reproduzem estereótipos de género como 

invisibilizam as mulheres que produziram conhecimento em diversas matérias. Para além de 

não visibilizar as mulheres, também, invisibilizam outras culturas e, neste sentido, considerou-

se que a escola não representa a sociedade na sua totalidade, isto é, a heterogeneidade e 

diversidade das pessoas que a compõem. Concretamente, na área do desporto escolar são 

valorizadas actividades predominantemente masculinas, apesar dos programas terem 

previstos modalidades como a dança e que não são verdadeiramente valorizadas. As raparigas 

também são na maioria das vezes segregadas na formação de equipas durante as aulas de 

educação física em determinadas modalidades, como por exemplo, no futebol, pois os rapazes 

consideram que se tiverem na sua equipa elementos femininos irão perder o jogo. 

Por fim, referiu-se a existência, ainda, de escolas com divisão de sexos, como é o caso do 

Colégio Militar.  

 



MEDIA E PUBLICIDADE 

Objectificação das mulheres e dos homens na publicidade. No caso da objectificação do corpo 

da mulher constatou-se, que em muitas situações, é apresentado como objecto sexual e com 

frequente utilização da nudez. Ainda relativamente a esta ideia da objectificação, vimos que 

ela é feita de duas formas: por um lado, da publicidade dirigida aos homens e por outro lado 

da publicidade dirigida às mulheres como “supermulheres” (fadas do lar, lindas, óptimas 

amantes, etc). A utilização, cada vez mais frequente, da figura masculina musculada, depilada, 

oleada como objectificação do corpo, no entanto, requerendo uma análise distinta 

comparativamente à utilização do corpo da mulher. 

O carácter dos anúncios publicitários relativamente aos produtos supostamente dirigidos para 

as mulheres e para o homens também foi objecto de reflexão crítica por parte dos grupos de 

trabalho. Referiu-se, por exemplo, que os produtos de higiene e alimentares são na maioria 

apresentados pelas mulheres, enquanto, que os homens neste tipo de anúncios aparecem 

sempre como vendedores/comerciantes. Relativamente aos anúncios de carros existe uma 

diferenciação segundo o/a potencial comprador/a, na medida em que, os anúncios de carros 

em que se utilizada a figura masculina vemos homens a conduzir carros de alta gama em 

cenários de montanhas e auto-estradas relacionando-se com as grandes viagens e, os carros 

que se pretendem vender para o publico feminino, são mais pequenos, são citadinos e de fácil 

estacionamento utilizando a figura feminina na sua condução.  

Mercantilização do sexo no sentido de que todos os objectos vendáveis são objectos atraentes 

sexualmente pelas mulheres, como por exemplo, carro, sapatos, electrodomésticos, etc.  

Organização dos espaços comerciais e a utilização das cores para a diferenciação dos produtos 

para mulheres e para homens.  

Representação depreciativa das pessoas idosas como pessoas incapacitadas em diferentes 

anúncios publicitários, portanto, falamos de uma discriminação em função da idade. 

 

TRABALHO 

Relativamente à questão do trabalho reflectiu-se sobre todas as desigualdades a ele associado 

e como o trabalho masculino é sempre mais valorizado que o trabalho feminino. 

Relativamente ao trabalho não pago, o mais evidente é o trabalho doméstico que, no dias de 

hoje, continua a ser desvalorizado e secundarizado. 

A questão salarial também foi reflectida tendo sido unanime que ainda persiste uma grande 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. Apesar do número de estudantes 

universitários/as com conclusão do curso universitário serem na maioria mulheres, verifica-se 

que são os homens que mais facilmente ingressam na vida profissional e com acesso mais 



facilitado na ocupação de lugares de chefia. É efectivamente visível como em funções idênticas 

desempenhadas quer por homens quer por mulheres existem remunerações diferentes para 

ambos. Verificou-se que por vezes o trabalho executado por mulheres em fábricas serve de 

base para a desvalorização salarial do trabalho, quer dos homens quer das mulheres, porque 

como é um trabalho executado na maioria por mulheres e desvalorizado é depois utilizado 

para baixar os salários das/os trabalhadoras/es. As mulheres estão mais ligadas ao trabalho 

subalternizado e secundário. As mulheres operárias desempenham tarefas diferentes dos 

homens operários. Referiu-se, ainda, que trabalho mal pago e precário das mulheres origina a 

feminização da pobreza. 

Quanto à conciliação da carreira profissional e da vida familiar verificou-se que são, 

efectivamente, as mulheres que continuam a ser mais prejudicadas pela quase inexistente 

partilha de tarefas domésticas entre o casal. Segundo os dados da OCDE, as mulheres realizam 

mais quatro horas diárias de trabalho doméstico, retirando-lhes tempo para a realização e 

participação em outras actividades sociais, como por exemplo, no lazer, na participação 

política, associativa, desportiva, etc. 

A falta de paridade em determinados sectores profissionais é também uma realidade nos dias 

de hoje, como por exemplo, o caso do trabalho em geriatria existir uma ausência de 

trabalhadores homens. Esta falta de paridade está interligada com os preconceitos e 

estereótipos construídos socialmente em torno das competências que se julgam ser diferentes 

entre homens e mulheres. 

 

DESPORTO 

Relativamente ao desporto, a valorização dos prémios atribuídos nos desportos masculinos 

serem diferente do que são atribuídos às mulheres. A excessiva visibilização dos desportos 

ditos masculinos comparativamente à ausência de visibilização dos desportos ditos femininos. 

O facto de existirem mulheres que querem praticar determinadas práticas desportivas, mas a 

existência de directivas que não permitem.  



Estratégias de intervenção na prevenção da violência de género 

Identificação de programas e estratégias de prevenção primária que possam ser aplicados em 

diferentes áreas: 

 

EDUCAÇÃO 

� Introdução nos currículos e na formação da classe docente as questões relacionadas 

com a Igualdade de Género tentando conjugar a legislação com a prática; 

� Introdução do uso da linguagem inclusiva, numa primeira fase, em documentos oficiais 

(nota: já em vigor numa Resolução do Conselho de Ministros, mas que não ocorre na 

prática); 

� Alteração da arquitectura dos espaços nas escolas como forma de quebrar barreiras 

aquando da sua utilização por parte das/os docentes e auxiliares para o 

desenvolvimento das actividades; 

� Alteração dos conteúdos nos manuais escolares proporcionando uma maior 

visibilização do papel das mulheres nas diferentes disciplinas; 

� Importância de uma escola inclusiva e a escola como uma comunidade que dialogue 

com todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar; 

� Criação de espaços de reflexão onde as pessoas possam livremente expor as suas 

ideias relativamente às questão da igualdade de género; 

� Através das disciplinas introduzirem-se questões relativas à igualdade de género – 

transversalidade da Igualdade de Género em todas as disciplinas; 

� Atenção por parte do Ministério da Educação no sentido da criação de programas e 

manuais escolares que reflictam a diversidade das sociedades; 

� Desconstrução do modelo hegemónico existente nas escolas; 

� Formação em Igualdade de Género e para a Cidadania dirigida às/aos docentes; 

� Introdução de uma área extra-curricular obrigatória com o envolvimento de alunas/os 

com a apresentação de trabalhos às escolas e a comunidade escolar; 

� Formação primária em todos os níveis de ensino sobre as questões da igualdade de 

género; 

� Intervenção na comunidade escolar através da educação não formal trabalhando de 

forma continuada e de encontro aos interesses do público-alvo utilizando esses 

interesses para introduzir/reflectir sobre as questões de género; 

� Existência de uma cadeira relacionada com as questões da igualdade de género em 

todos os cursos universitários e mais específicas para a área das ciências sociais. 

 



SAÚDE 

� Educação para a saúde; 

� Sensibilização para uma maior atenção na identificação de sintomas de doenças que 

mais afectam a saúde das mulheres; 

� Intervenção de profissionais de saúde nas escolas; 

� Reflexão e reformulação das políticas de saúde direcionando-as para temas mais 

específicos; 

� Acesso aos cuidados de saúde gratuitos; 

� Sensibilização junto do público masculino e feminino de igual forma para a importância 

do planeamento familiar; 

� Sensibilização por parte da Saúde Familiar em não prescrever receitas sem a presença 

do/a paciente potenciado e reforçando a ida mais frequente dos homens às consultas 

médicas; 

� Prevenção primária na área da saúde através da informação dirigida às/aos utentes e 

profissionais de saúde; 

� Formação e campanhas de informação, sensibilização para utentes e profissionais de 

saúde; 

� Formação em violência de género para profissionais de saúde. 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

� Reflexão sobre os anúncios publicitários na utilização da figura feminina e masculina; 

� Proporcionar maior visibilidade das mulheres na análise crítica quer a nível político 

quer a nível social; 

� Existência de uma directiva para todos os meios de comunicação social em que 

garantam, em cada publicação, um espaço de conteúdos ligados às questões da 

igualdade de género e visibilização das mulheres em diferentes sectores; 

� Denúncia de anúncios que violam o princípio da igualdade de género através de um 

Observatório; 

� Formação em Igualdade de Género dirigida às/aos profissionais de jornalismo no 

sentido de perceber a importância do seu papel na transformação de mentalidades; 

� Criação de programas televisivos que abordem uma perspectiva emancipatória das 

mulheres nas relações familiares e nas relações sociais; 

� Dar visibilidade às mulheres em anúncios desportivos. 

 

 



COMUNIDADE: 

� Tomada de consciência junto das mulheres como sujeito político; 

� Construção de campanhas oficiais que visem a desconstrução de estereótipos 

publicadas em revistas, jornais, transportes públicos, escolas, centros de saúde, etc.; 

� Sensibilizar para uma paternidade plena e efectiva; 

� Consciencialização de várias entidades para as questões da Igualdade de Género; 

� Introdução de Planos Municipais para a Igualdade de Género em todas as autarquias; 

� Aumento do número de mulheres em cargos de poder; 

� Existência de espaços na comunidade para debate e reflexão; 

� Utilização da arte e cultura para incluir as questões da Igualdade de Género na 

prevenção e sensibilização como meio facilitador na comunicação; 

� Desenvolvimento de actividades informais para a promoção da Igualdade de Género, 

como por exemplo, organização de flash mobs, roteiros feministas, sessões de cinema 

e debate, teatro, etc.; 

� Combater os papéis de género educando e sensibilizando através da igualdade tendo 

em conta os valores da tolerância e da não violência. 



Conclusões 

Pela Maria José Magalhães 

 

Não se mudam as mentalidades e a cultura pela retórica. Nós temos de ir construindo a 

mudança a pouco e pouco, quer na escola quer nos outros sectores, reflectindo na dialéctica 

entre os diversos sectores. Relativamente ao modelo de prevenção da violência de género da 

UMAR, é também importante dizer que o activismo político feminista em todas as áreas 

contribui para a prevenção da violência de género e combate do poder simbólico de género. 

Este contributo para a mudança é um contributo sempre em crescimento e temos de ter a 

consciência e humildade que a transformação social consequência desses contributos, é uma 

transformação lenta e de “pontuais” conquistas ao longo dos tempos.  Não é possível ocorrer 

uma transformação social e cultural a 180 graus originando uma reviravolta e mudança 

drástica na mudança de mentalidades. O nosso contributo individual é somado com o 

contributo das outras pessoas proporcionando um contributo colectivo para a mudança social 

e consciencialização para uma sociedade mais justa e igualitária. Termos também consciência 

que o nosso contributo, na maioria das vezes, também tem de aguardar o contributo das 

outras pessoas. Ainda relacionado com esta análise, as crianças, as/os adolescentes, as famílias 

e a comunidade no seu todo não são para serem mudados por nós através da imposição de 

ideias, ou seja, a existência de espaços adequado, como por exemplo, o da escola deve 

proporcionar a reflexão, problematizar, isto é, criar condições para uma análise crítica sobre 

estas questões. 


