
 

                                                        
 

Passaportes para a inclusão 
 

 
O género é uma construção social a partir da qual nos são transmitidos e 
transmitimos os modelos e estereótipos acerca do que significa ser homem e 
ser mulher.  

Desde a infância que nos vestem com determinada roupa e determinadas 
cores; nos permitem jogar com determinados brinquedos; nos determinam 
determinados comportamentos, tarefas e, assim, diferentes papéis segundo 
sejamos homens ou mulheres e que, são muitas vezes o fundamento que 
alicerça formatos de desigualdade e discriminação que nos afectam a todos, 
mulheres e homens. 

O que podemos fazer? 

Como primeiro passo para uma co construção de novas e mais justas relações 
de género, convidamos-vos a pensar reflexivamente em algumas acções 
quotidianas que, como adultos, protagonizamos ‘quase sem dar conta’, e nas 
mensagens que transmitimos com elas: 

Pensemos, por exemplo: qual é a nossa reacção………? 

… Se uma menina (a nossa filha ou a de amigos, ou sobrinha…) escolhe 
brincar com uma boneca ou com panelinhas de cozinha… 

E se em vez de ser uma menina for um menino que prefere cozinhar ou brincar 
com bonecas…? 

… Se uma adolescente de 18 anos não quer ter, ainda, relações sexuais? 
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E se for um rapaz da mesma idade aquele que decide não ter, ainda, relações 
sexuais? 

… Se uma jovem mulher sobe com uma criança de colo num autocarro onde 
não há lugares vagos? 

E se for um homem com uma criança ao colo? 

… Se estamos num jantar em casa com um grupo de amigos e amigas e, 
logo a seguir à refeição as mulheres se levantam para lavar a louça enquanto 
os homens jogam às cartas? 

E se forem os homens que se levantam para lavar a louça enquanto as 
mulheres jogam às cartas? 

… Se uma jovem nos contar que um colega de escola a beijou contra a sua 
vontade? 

E se um jovem nos contar que uma colega o beijou sem o seu consentimento? 

Pensemos também na nossa linguagem! Por exemplo: 

Como se apresenta, socialmente, um homem que realiza as tarefas de casa 
(cozinhar, limpar, cuidar dos filhos e filhas, etc.) e que não tem um trabalho 
remunerado? Se for uma mulher diz simplesmente que é ‘dona de casa’ e não 
haverá nenhum problema; para um homem o rótulo será ‘desocupado’, o 
significa, de forma implícita, uma desvalorização absoluta do trabalho – 
TRABALHO – doméstico. 

Qual a razão para reagir de forma diferente, desigual, injusta perante a mesma 
acção segundo seja realizada por um homem ou uma mulher? 

Podemos co-construir uma sociedade mais justa, solidária, 
inclusiva… Eu consigo imaginá-la… E tu? 

 


