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Resumo 

 

 Esta dissertação resulta de uma descrição e reflexão sobre o percurso de estágio 

desenvolvido no Mestrado em Ciências da Educação. 

 Partindo da promoção da igualdade de género como uma problemática social, 

cultural e educativa, foi realizada uma investigação exploratória e uma intervenção em 

escolas do Porto durante o ano letivo 2014/2015. 

 O estágio foi desenvolvido no projeto Art´Themis – Jovens Protagonistas na 

Prevenção e Igualdade de Género, promovido pela UMAR – União de Mulheres 

Alternativa e Resposta, que consiste num projeto prevenção primária em escolas dos 

distritos de Porto, Coimbra e Braga. O objetivo deste projeto é sensibilizar e 

consciencializar crianças e jovens sobre as conceções estereotipadas de género presentes 

na sociedade portuguesa que é patriarcal, sexista e homofóbica. Neste sentido, este 

projeto contribui para o desenvolvimento dos/as participantes no seu percurso pessoal, 

social e académico, desenvolvendo uma educação para a cidadania. 

 Considerando as competências profissionais e os pressupostos éticos de um/a 

profissional em Ciências da Educação, este estágio desenvolveu uma metodologia 

participativa permitindo que as crianças e jovens participantes fossem os/as 

protagonistas das suas mudanças pessoais e coletivas, como o próprio nome do projeto 

indica.  

 Esta tese reflete novas questões emergentes sobre a problemática de igualdade 

de género no campo do desenvolvimento local, pois não se pode esquecer que esta 

problemática está sempre presente, mesmo muitas vezes sendo invisível aos olhos da 

própria comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

 

This dissertation results from a description and reflection on the path of the 

internship developed in the Master of Education Sciences. 

Considering the promotion of gender equality as a social, cultural and 

educational problematic, was realized an exploratory research and intervention in 

Oporto schools throughout the school year of 2014/2015. 

The internship was developed in the project Art´Themis – Jovens Protagonistas 

na Prevenção e Igualdade de Género, promoted by UMAR – União de Mulheres 

Alternativa e Resposta, which consists of a primary prevention project in schools in the 

districts of Oporto, Coimbra and Braga. The objective of this project is to sensitize and 

raise awareness in children and youth on gender stereotyped conceptions present in 

Portuguese society, which is patriarchal, sexist and homophobic. Thus, this project 

contributes to the development of the participants in their personal, social and academic 

path, developing an education for citizenship. 

Considering the professional skills and ethical assumptions of a professional in 

Education Sciences, this internship developed a participatory methodology enabling 

children and youths participants to be the protagonists of their personal and collective 

changes, as the project name indicates. 

This thesis reflects new emerging issues on gender equality problematic in the 

field of local development, because you cannot forget that this problem is always 

present, even often being invisible to the eyes of the community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Resumé 

 

 Ce rapport est le résultat d'une description et d´une réflexion sur le trajet de 

scène développés professionnellement dans le Master de Sciences de l'Education. 

 Commençant par la promotion de l'égalité des sexes comme une question 

social, culturelle et éducative, une recherche exploratoire et une intervention dans les 

écoles du Porto a été effectuée dans l'année scolaire 2014/2015. 

 Ce stage a été développé dans le Projet Art'Themis -  Jovens Protagonistas na 

prevenção e Igualdade de Género, of UMAR  autour de la prévention primaire dans les 

écoles des districts du Porto, Coimbra et Braga. L'objectif de ce projet est de sensibiliser 

les enfants et les jeunes sur les conceptions stéréotypées du genre présents dans la 

société portugaise, qui est une société patriarcale, sexiste et homophobe. Ainsi, ce projet 

contribue au développement des participant à leur parcours personnel, social et 

académique, développent une éducation à la citoyenneté. 

 Considérant les compétences professionnelles et les hypothèses éthiques d'une 

/un professionnel en Sciences de l'Education, ce stade a développé une méthodologie 

participative permettant aux enfants et aux jeunes participants d´être les protagonistes 

de leurs changements personnels et collectifs, comme le nom du projet l’indique. 

 Cela dit, ce rapport reflète les nouvelles questions sur le problème d'égalité des 

sexes dans le domaine du développement local, parce que nous ne pouvont pas oublier 

que cette question est toujours présente, même étant souvent invisible aux yeux de la 

communauté. 
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Introdução 
 

 A elaboração do presente relatório de investigação/intervenção insere-se no 

âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, no domínio formação de adultos e 

desenvolvimento local.  

 Foi escolhida a problemática da igualdade de género e prevenção da violência de 

género como objeto de investigação e intervenção, articulando a reflexão acerca dos 

seus resultados para o desenvolvimento local no campo educativo. 

  Para a problematização deste fenómeno social, considera-se pertinente, em 

primeira instância, esclarecer alguns conceitos fundamentais relacionados com a 

igualdade de género. Seguidamente, na tentativa de compreender a promoção de 

igualdade de género como uma problemática educacional no desenvolvimento local, 

senti necessidade de penetrar no terreno e “desenterrar” aquilo que a ciência positivista, 

no âmbito da construção da sua cientificidade, enterrou, isto é, o senso comum 

(Boaventura Sousa Santos, 1987) e, assim, perceber como a intervenção nas escolas 

para a promoção de igualdade de género pode constituir-se como uma mais-valia no 

desenvolvimento de uma localidade com base no respeito entre todas as pessoas, sem 

esquecer os grupos oprimidos e excluídos. 

 Metodologicamente, e sendo que partilho da lógica científica interpretativa e 

compreensiva, configurada sob a forma de paradigma pós-moderno, optei por 

desenvolver o meu projeto à luz do método etnográfico e de investigação-ação, tendo 

sido selecionadas as técnicas de análise documental, observação participante e análise 

de conteúdo. 

 

 

1. Caracterização da Instituição em que desenvolvi o Estágio 

 

 O contexto em que desenvolvi o projeto de investigação e de intervenção 

desenvolvidos desde Setembro de 2014 a Junho de 2015 foi na organização não-

governamental (ONG) UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta.  

 Esta organização feminista trabalha em várias áreas de intervenção e de 

investigação, com o grande objetivo a promoção de igualdade de género em Portugal e 
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no mundo. A UMAR tem várias equipas a desenvolver intervenção em várias áreas 

geográficas em Portugal (http://umarfeminismos.org/index.php/quemsomos).  

 Na cidade do Porto, esta organização desenvolve intervenção em duas áreas: a 

prevenção primária e a prevenção secundária – centro de atendimento a mulheres 

vítimas de violência doméstica. 

 A UMAR Porto tem uma equipa multidisciplinar que desenvolve projetos de 

prevenção primária nas escolas do concelho do Porto. Este tipo de intervenção consiste 

em ações contínuas e sistemáticas nas escolas visam informar, consciencializar e 

prevenir comportamentos machistas, sexistas, racistas e homofóbicos em crianças e 

jovens para que estes/as desenvolvam uma cultura de respeito e igualdade e, 

consequentemente, prevenir a violência de género.  

 

 

2. Organização do presente Relatório de Estágio 

 

 Esta dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. No primeiro, 

denominado “Problemática de Intervenção”, serão abordados conceitos como os 

estereótipos de género, masculinidades, feminilidades, violência de género, violência 

doméstica, violência entre pares, que permitem uma reflexão e problematização sobre a 

desigualdade de género no contexto português. 

  Em seguida, em “Enquadramento Metodológico da Ação Desenvolvida”, 

evidenciam-se as opções paradigmáticas e metodológicas desenvolvidas assim como a 

metodologia do Projeto Mudanças com Arte II e do Projeto Art´Themis. 

 O terceiro capítulo corresponde à intervenção e pretende descrever as atividades 

desenvolvidas, como também as estratégias avaliativas, enquanto o quarto dá conta dos 

resultados obtidos com a intervenção e a respetiva discussão. 

 Por fim, a reflexão final, pretende levantar os problemas, os constrangimentos 

mas também as possibilidades e os resultados da avaliação do percurso realizado. 
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Capítulo 1 

Problemática da Violência de Género em Portugal e na Região do Porto 
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 Neste capítulo, pretende-se refletir e analisar a desigualdade de género em 

Portugal, especificamente nas áreas do Porto e Matosinhos, que foram os locais em que 

desenvolvi o meu estágio. Pretende-se também abordar a desigualdade de género como 

promotora de desigualdades educativas e sociais, evidenciando as razões porque esta 

problemática não deve ser esquecida no âmbito do desenvolvimento local. 

 

 

1. A Desigualdade de Género em Portugal 

 

 

 Vivemos num período de profundos desafios económicos, sociais, culturais e 

educativos. O impacto de uma economia capitalista, de uma mudança dos mercados de 

trabalho, a precariedade dos empregos e uma distância cada vez mais visível entre as 

pessoas com imensos recursos económicos e as pessoas no limiar da pobreza, são 

algumas alterações sentidas nas sociedades em todo o mundo, em que a opressão é cada 

vez mais significativa nos grupos sociais marginalizados. 

 Nesta era da tecnologia e da globalização em que, por um lado, insere todas as 

pessoas numa categoria unitária e em que todos/as esquecem o seu “eu”, também faz 

emergir a voz dos grupos oprimidos e descriminalizados, em que “o domínio da 

burguesia branca está a ser desafiado por pessoas de cor, mulheres e outros grupos 

oprimidos, que afiram a validade do seu próprio conhecimento e exigem justiça social e 

igualdade em inúmeras lutas políticas e culturais” (Weiler, 2003: 91). Nesta época, 

considerada por muitos/as autores/as, pós-modernidade, estão a emergir várias teorias 

de oposição e crítica face aos sistemas tradicionais de conhecimento do ocidente, como 

as teorias feministas “que validam a diferença, desafiam as pretensões de verdade 

universal e procuram criar a transformação social num mundo de significados incertos e 

em mudança” (idem, 2003: 91). 

 Portugal tem vindo, também, a sofrer alterações a nível político e social. Só 

depois da revolução de 1974 é que deixou de ser um país fechado em si mesmo, tendo 

iniciado um processo de modernidade e de inserção na comunidade moderna ocidental e 

mundial. Antes da revolução, Portugal esteve mergulhado num regime fascista durante 

48 anos, o que levou a uma dominância de uma sociedade patriarcal e classista, em que 

o estado defendia os considerados bons costumes, a família domesticada e a educação 

sexista, em que o homem era considerado o chefe de família e a mulher a dona de casa 
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que era responsável pelo bem-estar do marido, pelas tarefas domésticas e pela educação 

dos/das filhos/as. As mulheres não tinham uma perspetiva de carreira profissional e para 

aquelas que podiam ter um cargo profissional tinham que ter a autorização do marido ou 

do pai. Neste sentido, o país viveu uma época em que as conceções sobre o homem e a 

mulher estiveram muito presentes em vários domínios na vida de uma pessoa. Tudo isto 

levou a uma sociedade que, atualmente, passados 40 anos da revolução, ainda defende 

que os homens são superiores às mulheres e em que a conceção de género está ainda 

muito presente numa cultura profundamente machista e sexista.  

 A conceção de género remete para um conjunto de crenças, atitudes, 

comportamentos que a sociedade atribui à mulher e ao homem, sendo as características 

masculinas dominantes em relação às características femininas, e concomitante 

conceção de superioridade do homem sobre a mulher e atribuições desiguais e 

diferenciadas de papéis sociais e culturais.  

 As mulheres portuguesas continuam a ser discriminadas apenas pelo facto de 

serem mulheres, refletindo-se as desigualdades provocadas por uma sociedade patriarcal 

que valoriza a estrutura masculina, sexista e hegemónica. Esta socialização diferencial 

“resulta assim consequentemente em assimetrias de poder que ganham relevo na 

distinção e atribuição de diferentes significações e papéis com base no género” (Costa, 

2013: 16). Em contrapartida, os homens são considerados seres superiores e, como tal, a 

pressão social exerce-se para que a sua conduta social seja à base do exercício do poder, 

da agressividade e da supremacia perante a mulher. Assim,  

“ [e]m qualquer sociedade, as crenças associadas ao género 

tendem a constituir, para ambos os sexos, normas, muitas vezes 

silenciosas. Condicionantes da formação de valores e atitudes, 

com influência directa na auto e hétero avaliações das variadas 

expressões comportamentais e nos desafios que uns e outras 

acreditam serem capazes de enfrentar com sucesso” (Pomar et 

al., 2012: 12). 

 

 Esta desigualdade, muitas vezes, leva à violência de género, que é reconhecida 

como exercício de poder, por vezes subtil e invisível numa sociedade (Arnot, 1999). 

 A violência de género é um grave problema social que assenta na construção 

diferenciada que mantem preconceitos e estereótipos e que, consequentemente, perpetua 

as desigualdades entre homens e mulheres, continuando, atualmente, naturalizada e 
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enraizada na nossa sociedade. Em Portugal, continuam “a persistir valores, 

comportamentos e atitudes que revelam as relações assimétricas entre género feminino e 

masculino, e que resultam em casos extremos, no uso da força física e nas mais variadas 

formas de violência” (Costa, 2013: 8). Esta violência continua a ter expressão nas 

diferenças de rendimentos obtidos, no acesso aos lugares de topo, no reconhecimento 

das diferentes áreas profissionais, como nas áreas da política, da ciência e da cultura e 

nas responsabilidades pelas tarefas domésticas e do cuidar.  

 Além das diferenças notórias no campo profissional e pessoal entre homens e 

mulheres, a violência de género está ligada a outros tipos de violência, como a violência 

doméstica, violência na família, violência contra crianças, violência contra idosos/as, 

violência no namoro e violência entre pares. Neste sentido, é importante ter em 

consideração que falamos de um tipo de violência em que “a agressão não é uma 

característica estável nem estática, mas que se caracteriza por ser dinâmica e em 

mudança, o que dificulta, para quem está no interior dessa relação, ou na família, obter 

uma perceção acutilante do fenómeno” (Magalhães et al., 2007: 21). 

  Nesta perspetiva, a violência de género é a base de todas as outras violências, 

uma vez que qualquer tipo de violência está ligado ao poder, em que uma pessoa 

considerada mais “forte” exerce violência contra uma pessoa que é considerada mais 

“fraca”. Assim, toda a violência tem como base o género, preconceitos, estereótipos que 

nos foram incutidos e também incutimos na nossa vivência em comunidade.   

 Este tipo de violência é reconhecida, quer pelas instâncias nacionais e 

internacionais, quer pela investigação científica, como um grave problema social, um 

flagelo que põe em causa o cerne da vida em sociedade e a dignidade do ser humano e 

que, consequentemente, impede o progresso da justiça social e dos valores 

democráticos, como a igualdade e a liberdade. 

 No âmbito da violência de género, destaca-se a violência no seio familiar ou nas 

relações de intimidade, fenómeno que mostra uma realidade opressora e hierárquica em 

que mais de 90% das vítimas são mulheres. Este tipo de violência “ é transversal a todos 

os grupos sociais, isto é, dá-se em famílias de qualquer nível ou estatuto social, cultural 

ou religioso” (idem, 2007: 21). 

  Se for verdade, como apontam diversos estudos, que 1 em cada 3 mulheres foi 

ou é vítima de violência doméstica, em Portugal (Lisboa et al., 2008; FRA 2014), 

muitas crianças e jovens são vítimas de violência doméstica. Embora nem todas/os 

experienciem violência direta (vitimas diretas), são espectadores/as de violência e de 
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maus tratos contra as suas mães e “[o]s estudos mostram que os sintomas são 

semelhantes e esta vitimação indireta afectaigual e profundamente as crianças e as/os 

jovens” (Magalhães et al., 2007: 45). Vítimas diretas ou indiretas apresentam, 

habitualmente, problemas psicológicos, emocionais, comportamentais, relacionais, 

sociais e de aprendizagem. Demonstram ansiedade, agressividade, baixa autoestima, 

dificuldade na resolução de problemas, dificuldades nas relações entre pares e 

amorosas, desconfiança, insucesso escolar, absentismo e abandono escolar. Além destes 

sintomas e comportamentos, “é necessário olhar as consequências profundamente 

negativas da interiorização de um conjunto de mensagens negativas acerca da 

aceitabilidade da violência como forma de resolver conflitos na interação com os outros 

[sic]” (idem, 2007: 46). 

  A agravar este quadro, muitas vítimas da violência doméstica acabam por ser 

assassinadas pelo agressor. Em Portugal, verifica-se, a partir dos dados recolhidos pela 

OMA- Observatório de Mulheres Assassinadas, da UMAR, que entre 2004 a 2014, 

registaram-se 393 femicídios e 460 tentativas de femicídios.  

 

 

 Legenda: Gráfico 1 – Femicídios e Tentativas de Femicídios desde 2004 a 2014  (com 

base nos dados do OMA-UMAR, 2014). 

 

 As consequências ao nível da saúde, tanto para todas as vítimas que sofreram 

tentativas de homicídios, mas também para todas as outras vítimas de violência 

doméstica, são imensamente negativas, tanto a nível físico, como a nível psicológico e 

emocional. Um estudo nacional (Lisboa et al., 2005) sobre a relação existente entre a 
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saúde das mulheres e as várias dimensões de violência de que tenham sido vítimas, 

apresenta-nos os dados sintetizados na tabela seguinte, comparando vítimas de violência 

doméstica com as não vítimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Tabela 1 – Saúde Física das Vítimas 

 

 

Feridas 100% 

Coma 94% 

Hemorragias 94% 

Equimoses/Hematomas 82% 

Intoxicações 79% 

Lesões Genitais 73% 

Obesidade 57% 

Queimaduras 46% 

Asma 46% 

Tremores 43% 

Palpitações 44% 

Vómitos Frequentes 40% 

Dificuldades Respiratórias 37% 

Hipertensão Arterial 26% 

Feridas 100% 

Coma 94% 

Hemorragias 94% 

Equimoses/Hematomas 82% 

Intoxicações 79% 

Lesões Genitais 73% 

Obesidade 57% 

Queimaduras 46% 

Asma 46% 

Tremores 43% 

Palpitações 44% 

Vómitos Frequentes 40% 
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Legenda: Tabela 2 – Saúde Psicológica da Vítima 

 

 

 Assim, percebe-se que a violência doméstica além de ser um atentado aos 

direitos humanos e à dignidade humana é também um grave problema de saúde pública. 

A saúde de uma vítima deste tipo de violência é afetada tanto a nível físico, como 

também psicológico e emocional, em que o desânimo e a tristeza estão sempre presentes 

nas vidas destas pessoas.  

 A maior parte dos agressores de violência doméstica é constituída pelos (ex-

)maridos, (ex-)companheiros e (ex-)namorados, ou seja, pessoas que têm uma relação 

de intimidade com a vítima, como mostra a tabela seguinte. 

 

 

 

Legenda: Tabela 3 - Relação da Vítima com o homicida ao longo dos anos 2004-2014 

(OMA-UMAR, 2014: 4). 

 

 

 A região do Porto, bem como as freguesias e concelhos do seu distrito são 

marcados pela predominância das atividades tradicionais, baixos rendimentos e baixos 

níveis de escolaridade e de qualificação (CCDRN, 2014). Esta zona do país ainda 

valoriza os valores ditos tradicionais em que a masculinização do trabalho fora do lar e 
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2 2 4 0 1 0 2 0 7 4 4 26 

Desconhecida 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5 
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correspondia 
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mesmo no seio da família, ainda se regista, em que a taxa de desemprego nas mulheres 

ronda os 18% (CCDRN, 2014). 

 Essa desigualdade de género está comprovada a partir do RASI – Relatório da 

Segurança Interna (2014), em que o Porto se assume como o segundo distrito em que se 

registou maior número de participações de violência doméstica, só ultrapassado pelo 

distrito de Lisboa. Assim, em 2013, Portugal contou com 27,318 participações de 

violência doméstica e, em 2014, com 27,317 participações. A partir destes dados 

verifica-se que, no distrito do Porto, no ano 2013, houve 5,142 participações e, em 

2014, ocorreram 5,151 participações, o que correspondeu a um aumento de 2,86% 

relativamente ao ano 2013. A partir destes dados compreende-se que o Porto é o 

segundo distrito português com maiores participações de violência doméstica, embora 

seja necessário ter em conta a proporcionalidade em termos populacionais.

 Também a partir do OMA (2014), comprova-se que o Porto, juntamente com 

Lisboa, é o distrito com mais femicídios desde 2004 a 2014 com 54 femicídios. É 

necessário fazer uma proporcionalidade em relação ao número de população de cada 

distrito. Lisboa e Porto são os dois distritos mais populacionais de Portugal. Lisboa em 

comparação com o distrito do Porto tem o triplo da população no entanto este último 

tem o mesmo número de femicídios.  

 

Legenda: Tabela 4 – Número femicídios entre 2004 a 2014 nos Distritos e ilhas de 

Portugal (OMA-UMAR, 2014: 15). 

Distritos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Desconhecido 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 

Aveiro 1 3 1 0 2 0 2 1 1 0 1 12 

Beja 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 9 

Braga 2 2 0 0 2 1 2 1 2 1 1 14 

Bragança 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 8 

C. Branco 2 4 0 0 1 3 0 1 0 1 0 12 

Coimbra 2 0 0 1 3 1 1 2 0 2 3 15 

Évora 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 

Faro 0 0 3 1 1 2 5 1 2 2 3 20 

Guarda 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

Leiria 1 0 4 2 1 1 1 1 2 4 1 18 

Lisboa 5 9 6 6 9 6 9 7 13 13 5 54 

Portalegre 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 6 

Porto 3 10 8 3 7 2 6 2 6 2 5 54 

Santarém 0 1 3 1 2 1 0 1 1 2 3 15 

Setúbal 0 2 3 2 4 3 8 5 3 4 7 41 

V. Castelo 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 7 

Vila Real 1 0 1 0 0 3 2 1 2 0 3 13 

Viseu 1 1 2 1 4 1 2 2 3 0 3 20 

Madeira 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 7 

Açores 0 0 0 1 6 1 1 0 1 1 1 12 

Total Ano 40 34 36 22 46 29 44 27 41 37 43 399 
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2. Enquadramento Jurídico- Legal da Violência Doméstica 
 

 

 Este flagelo cultural e social é reconhecido pelas instâncias internacionais e 

nacionais como um problema de saúde pública e um atentado aos direitos humanos, 

como se pode constatar nos diversos instrumentos, estudos e iniciativas que têm como 

grande objetivo o seu combate definitivo, nomeadamente, por parte do Conselho da 

Europa, do Parlamento Europeu e da ONU – Nações Unidas, e do próprio Estado 

Português. A 20 de Dezembro de 1993, a ONU aprovou a Declaração para a Eliminação 

da Violência contra as Mulheres, resolução em que se afirma que: 

“…a violência contra as mulheres constitui uma violação dos 

direitos e liberdades fundamentais das mulheres e (…) constitui 

uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais 

entre homens e mulheres, que conduziram ao domínio e à 

discriminação das mulheres por parte dos homens e impedem o 

progresso pleno das mulheres (…)” (Resolução 48/14 das 

Nações Unidas, 20 de Dezembro de 1993).  

 

 Deste modo, nesta resolução das Nações Unidas, a violência de género é “ 

qualquer acto de violência baseado no género do qual resulte, ou posso resultar, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais 

actos, a coação ou a privação arbitrária de liberdade que ocorra, quer na vida pública, 

quer na vida privada” (idem, 1993). 

 O ano 1995 foi extremamente importante para a prevenção da violência contra 

as mulheres, incluindo doméstica, uma vez que foi aprovada a Plataforma de Ação de 

Pequim, na 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, em que o combate à violência 

contra as mulheres e as meninas constitui a Área D com três medidas estratégicas para a 

proteção e segurança das vítimas e o incentivo à investigação sobre a problemática e 

onde se refere o conceito de género, sendo que este “permitiu passar de uma análise da 

situação da mulher baseada no aspecto biológico para uma compreensão das relações 

entre os homens e mulheres como produto de padrões determinados social e 

culturalmente” (Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a 

Mulher, 1995: 149). 
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 Esta área D é constituída por três objetivos estratégicos, 1) adotar medidas 

integradas para prevenir e eliminar a violência contra as mulheres, 2) estudar causas e 

consequências da violência contra as mulheres e estudar a eficácia das medidas 

preventivas, 3) eliminar o tráfico de mulheres e prestar assistência às vítimas da 

violência derivada da prostituição e do tráfico. Deste modo, esta Plataforma de Ação 

partiu “ de uma análise dos obstáculos a superar para que as mulheres possam exercer 

plenamente seus direitos e alcançar seu desenvolvimento integral como pessoas” (idem, 

1995: 148). 

 Esta conferência Mundial deu a oportunidade para discutir a violência doméstica 

como um tipo de violência de género, em que as relações de género passaram “ a 

constituir o centro de preocupações e a chave para a superação dos padrões de 

desigualdade” (idem, 1995: 149). 

 Passando para o contexto português, existem várias disposições legais para este 

flagelo cultural. Até à lei atual (Lei 112/2009, de 16 de setembro), existiram imensos 

constrangimentos legislativos e políticos. Assim, em 1982, o crime de maus tratos é de 

natureza pública. Em 1991, garantiu-se a proteção à vítima e previu-se a ordem de 

afastamento do agressor da moradia conjugal, medidas que não chegaram a ser 

aplicadas. Em 1995, houve um retrocesso, apesar de se considerar como punível os 

maus-tratos psicológicos, o crime passa a ter natureza particular, ou seja, a denúncia 

depende única e exclusivamente da vítima. Passados três anos, a natureza deste crime, 

passa a semipúblico, o que significou que eram necessárias algumas condições para se 

iniciar o processo de acusação, como por exemplo, a vítima poder desistir da queixa 

sem haver uma investigação.  

 Finalmente na Lei nº 7/2000, de 27 de Maio, o crime volta a ter natureza pública, 

sendo que os “ maus tratos físicos e psíquicos infligidos às mulheres no seio da família 

podem ser objeto de denúncia junto das autoridades competentes e punidos por lei ” 

(CIG, 2007: 122). Em 4 de Setembro de 2007, foi aprovada a revisão do Código Penal, 

através da Lei nº59/2007, em que a violência doméstica é definida no artigo 152º, 

“Violência doméstica – Quem de modo reiterado ou não, infligir 

maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, 

privações da liberdade e ofensas sexuais: a) Ao cônjuge ou ex-

cônjuge; b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o 

agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à dos 

cônjuges, ainda que sem coabitação; c) Ao progenitor de 
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descendente comum em 1ºgrau; ou d) A pessoa particularmente 

indefesa, em razão de idade, deficiência, doença, gravidez ou 

dependência económica, que com ele coabite ”. 

 

 Em 2013, a lei sofreu novas alterações, pois não ficou claro se a violência no 

namoro estava prevista no referido artigo 152º, do Código Penal. Assim, as novas 

modificações não foram para restringir ou modificar a lei que define o que consiste a 

violência doméstica, mas sim para simplificar o próprio decreto de lei. Pela alteração 

efetuada a 21 de Fevereiro de 2013, foram modificadas as líneas: b) “A pessoa de outro 

ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de 

namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação; d) A pessoa 

particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, 

gravidez ou dependência económica, que com ele coabite. 

 Neste sentido, nestas últimas décadas, as estâncias internacionais desenvolveram 

estudos e leis para combater a violência de género e com isto, países europeus como 

Portugal criaram leis e foram desenvolvendo planos estratégicos para melhor proteção 

das vítimas deste tipo de violência.  

 Para uma melhor execução da legislação fundamental, Portugal desenvolveu 

outros instrumentos legais com medidas práticas para o combate deste flagelo. 

  O V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não 

Discriminação entrou em vigor em 2014 e é constituído por várias medidas para a 

promoção da igualdade de género em várias áreas que se consideram que é necessário 

um investimento mais profundo nas políticas de igualdade de género, para a não 

discriminação em função do sexo, género e orientação sexual, como a saúde, o mercado 

de trabalho e a educação. 

 Este plano defende que “[a] igualdade entre mulheres e homens é um objeto 

social em si mesmo , essencial a uma vivência plena de cidadania, constituindo  um pré-

requisito para se alcançar uma sociedade mais moderna,  justa e equitativa” (V PNI, 

2014: 4). Este plano é constituído por cinco áreas estratégias: 1) Integração da 

Perspetiva de Género na Administração Pública e Local – que tem como objetivo 

principal promover e garantir a centralidade das políticas para a igualdade de género; 2) 

Promoção da Igualdade entre Mulheres e Homens nas Políticas Públicas que tem oito 

objetivos estratégicos, entre eles, reduzir assimetrias de género em todas as áreas 

sectoriais através do aumento da eficácia e da eficiência das políticas públicas e 
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sensibilizar os/as diferentes profissionais que trabalham no domínio da inclusão social e 

junto das populações vulneráveis, para a integração da dimensão de género nas suas 

práticas profissionais; 3) Independência Económica, Mercado de Trabalho e 

Organização da Vida Profissional, Familiar e Pessoal; 4) Orientação Sexual e Identidade 

de Género em que tem como objetivos prevenir e combater todas as formas de 

descriminação em função de discriminação em função da orientação sexual e da 

identidade de género e promover a sensibilização de toda a sociedade portuguesa para 

esta problemática; 5) Organização não-governamentais, que tem como intuito reforçar a 

cooperação com as ONG na promoção da igualdade de género, cidadania e não-

discriminação. 

 O V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de 

Género 2014-2017, além de consolidar o trabalho que se tem desenvolvido em Portugal 

nesta área de intervenção com as orientações internacionais, também alargou as suas 

medidas a outras formas de violência, como as agressões sexuais e a mutilação genital 

feminina. Assim, este plano tem como parte integrante o III Programa de Ação para a 

Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina. 

 O V PNCVDG enquadra-se no âmbito de construção de medidas de ação para a 

prevenção da violência doméstica e de género. Assim a 1ª medida consiste em prevenir, 

sensibilizar e educar para esta problemática, a 2ª medida tem como objetivo proteger as 

vítimas e promover a sua integração na sociedade e prevenir a revitimização, por sua 

vez a 3ª medida consiste em intervir junto de agressores para prevenir a reincidência em 

crimes de violência doméstica e sexual. A 4ª medida tem como objetivos intensificar a 

formação e qualificação de profissionais sobre esta problemática e a 5º e ultima medida 

do plano constitui no aprofundamento do conhecimento sobre a violência doméstica e 

de género 

 O III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos de 

2014 a 2017 desenvolve medidas para a proteção das vítimas, bem como o 

aprofundamento da articulação e cooperação entre as entidades públicas e as 

organizações da sociedade civil envolvidas e a adaptação da resposta nacional às novas 

formas de tráfico. 

Nestes planos, é também visível a preocupação de desenvolvimento de 

programas de intervenção para prevenir a desigualdade e violência de género. No 

entanto, estas políticas não têm uma cobertura territorial consistente, pelo que é 

fundamental intervir em localidades mais pequenas do nosso país que são áreas em que 
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estes programas educativos e as políticas sociais de combate à violência e à 

desigualdade de género normalmente não são desenvolvidos. 

 Apesar de todos os avanços, quer ao nível legislativo, quer ao nível das políticas 

sociais, os números de vítimas de violência de género são ainda muito significativos, e o 

das vítimas mortais ainda gritante, levando a que esta problemática seja estudada e que 

as medidas previstas sejam concretizadas e monitorizadas.  

 

3. A Igualdade de Género como Problemática no Desenvolvimento Local na 

Região do Porto 

 

 O desenvolvimento local é um processo centrado numa comunidade específica, 

territorial e de pequena dimensão, com o objetivo principal de responder a necessidades 

básicas da população dessa região. 

 No entanto, muitas vezes as respostas para essas necessidades levam a mudanças 

sociais e culturais. A tradição, a cultura e os valores específicos de um determinado 

local e a “força” que esses princípios têm numa comunidade são dimensões cruciais a 

ter em conta nos processos de mudança. Essa dicotomia entre tradição e mudança está 

presente nos projetos de intervenção de desenvolvimento local, que é necessária para o 

desenvolvimento cultural, social e educativo da comunidade e, como defende Silva 

(1994), o padrão da conduta tradicional é historicamente caracterizado por uma forte 

plasticidade, adaptabilidade e capacidade a atualização e transformação, sendo estas 

características que que favorecerem os processos sociais, “[a] tradição é um recurso de 

desenvolvimento (Silva, 1994: 160), uma vez que é um instrumento cultural básico para 

apreender, compreender, incorporar a mudança e não para contrariar ou resistir a essa 

mudança (idem, 1994). 

 Neste sentido, cada comunidade tem as suas problemáticas e as respostas a estas 

têm de ser sempre pensadas em conjunto com a população, pelo que a participação, a 

comunicação e a endogeneidade são essenciais para o empoderamento das pessoas e da 

localidade.  
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Participação 

 

 A lógica de processo coletivo de aprendizagem (Canário, 1999) incentiva a 

participação da comunidade, visto que esta não é destinatária de uma intervenção, mas 

sim, parceira e protagonista do seu próprio desenvolvimento e, consequentemente, da 

sua mudança social. Portanto, deve-se incentivar uma relação de mútua confiança para, 

em conjunto, definir necessidades e estratégias, pois como defende Canário, a 

participação dos/as atores/as locais é o “que permite transformar o processo de 

desenvolvimento num trabalho que uma comunidade realiza sobre si própria, 

aprendendo a conhecer-se, a conhecer a realidade e a transformá-la” (1999: 65). Neste 

sentido, a própria participação e cooperação da comunidade no seu próprio 

desenvolvimento e mudança é emancipatória, uma vez que refletem as suas próprias 

necessidades e carências para uma maior eficácia na resolução dos problemas e tomam 

as decisões sobre o sentido da mudança. Além disso, para se conhecer a realidade local, 

é necessário ouvir e entender a comunidade de forma a identificar as suas principais 

necessidades, para então se estabelecer prioridades e prever a realização de ações. Trata-

se, assim, de “encontrar formas originais de combinar a tradição com a modernidade e 

de referenciar esta articulação à problemática da participação e da produção de relações 

sociais densas e diversificadas” (Correia &Caramelo, 2008: 69). 

 Assim, para se garantir o caráter participativo, é fundamental o diálogo desde o 

primeiro momento, em que os/as atores/as locais intervêm  

“[n]o diagnóstico dos problemas que os afectam ou que afectam 

a colectividade; no processo de decisão relativo às prioridades e 

aos objectivos do desenvolvimento local; na concertação, 

coordenação e integração dessas iniciativas e projectos; na 

avaliação dos resultados obtidos e do impacto das acções locais 

sobre o bem-estar e o futuro da colectividade.” (Nóvoa et al., 

1992: 25-26).  

 

 Inerente ao processo de participação das comunidades, podemos referir ainda a 

importância da inclusão do/as atores/as sociais, uma vez que o planeamento 

participativo local tem como premissa fundamental combater a exclusão promovendo a 

integração de todos/as, com o objetivo de tornar os projetos de intervenção mais ricos 

em informação e capacitados para corresponder às necessidades de um todo. Desta 
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forma, “[a] participação dos actores locais (ao nível da tomada de decisões, 

concretização das decisões e avaliação dos resultados) é que permite transformar o 

processo de desenvolvimento num trabalho que uma comunidade realiza sobre si 

própria, aprendendo a conhecer-se, a conhecer a realidade e a transformá-la” (Canário, 

1999).  

 Através do levantamento das questões reais das comunidades, do impulso que se 

dá à participação da comunidade, estamos a fomentar processos de educação, pois, em 

conjunto, todos/as aprendem, todos/as contribuem, todos/as participam numa troca de 

aprendizagens e conhecimentos. A relação entre educação e desenvolvimento é 

compreendida como  

“[r]esultado da implicação na acção por parte dos interessados  

[sic] no processo de desenvolvimento que, assim, se constitui 

como uma aprendizagem colectiva em que a transformação 

social é concomitante com a mudança de representações (…) e 

de comportamentos (…), quer ao nível individual, quer ao nível 

colectivo” (Canário, 1999: 6). 

 

 Esta perspetiva defende que, para haver um desenvolvimento local, é necessária 

a participação de toda a comunidade. Aqui, o conflito deve ser considerado positivo, 

pois numa localidade em que há diversos grupos heterogéneos existem variadas 

perspetivas diferentes. O conflito constitui-se essencial pois só assim se pode antever 

uma verdadeira participação, respeitando confrontos de ideias e de opiniões. Com isto, 

não deve haver dominância nas tomadas de decisões e de comunicação por parte de um 

determinado grupo de pessoas, mas sim desenvolver-se uma reflexão conjunta em que 

se defenda o respeito pela diferença para não haver exclusão de uma determinada parte 

da população, assim é necessário a “criação de condições necessárias a uma acção 

comunicacional ocupada com o estabelecimento de relações sociais tendencialmente 

igualitárias e simétricas” (Correia &Caramelo, 2008: 68). 

 Desta forma, as metodologias participativas estão intimamente ligadas com o 

desenvolvimento local integrado e sustentável dado o facto de este assumir um carácter 

processual, flexível, de ação e reflexão permanentes. 
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Comunicação 

  

 A comunicação é um requisito imprescindível na construção de uma relação 

entre os/as técnicos/as de um projeto de desenvolvimento local e a população de dado 

local. Sem dúvida que a comunicação, para além de permitir um bom ambiente durante 

o tempo de existência do projeto, permite também aos/às técnicos/as conhecerem mais 

profundamente, de forma direta e através dos discursos e testemunhos das populações, 

quais são as efetivas fragilidades, potencialidades e recursos existentes, pelo que o/a 

interventor/a deve estar sempre atento/a a qualquer tipo de mensagem, seja verbal ou 

não verbal; ora, segundo Carmo,  

“[c]om base nos elementos colhidos, o interventor [sic] está em 

condições de identificar as principais necessidades, materiais e 

imateriais, da comunidade. É importante que tal tarefa seja feita 

em conjunto com elementos da população, de modo a desvelar 

necessidades inicialmente ocultas e a negociar uma hierarquia 

de necessidades que ajude a estabelecer prioridades de 

actuação” (2007: 200).  

 

 No entanto, é necessário reconhecer que dentro de uma comunidade há diversos 

grupos e perspetivas do mesmo problema, pelo que se torna importante ter atenção às 

dinâmicas de poder no seio de uma comunidade, garantindo que não sejam os mais 

poderosos a dominar a comunicação e a tomada de decisões pois é imensamente 

importante garantir o acesso a perspetivas transversais de todos os grupos e pessoas de 

uma comunidade (Menezes, 2007). 

 Para haver uma mudança de valores e comportamentos, é necessário reconhecer 

que dentro de uma comunidade há diversas perspetivas acerca do mesmo problema e é 

crucial trabalhar e dialogar com a população, não só com uma parte da comunidade e 

assim é essencial o reconhecimento de que o local é um espaço social heterogéneo onde 

se onde se conjugam as problemáticas do combate às desigualdades e injustiças sociais 

e da criação de condições sociais para a afirmação das expressividades e das 

subjectividades (Correia &Caramelo, 2008). 

Deste modo, é necessário diálogos entre os/as atores/atrizes locais, o que implica 

a adoção de metodologias participativas e cooperativas a partir, essencialmente, de 

mobilização das capacidades locais. 
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 Por estas razões, as redes de comunicação e cooperação são fundamentais para 

uma prática mais cooperativa e autónoma e, consequentemente, para o empoderamento 

da comunidade que tem como grande objetivo “fortalecer em direitos e em participação, 

grupos, pessoas ou populações sujeitos a discriminação e exclusão” (Fazenda, 2003: 2). 

 

Endogeneidade 

 

 Na sequência do que vem sendo referido, o desenvolvimento local implica a 

participação de toda a comunidade, mas também dos apoios que provêm dos poderes 

públicos através da dinamização de recursos e das capacidades/potencialidades locais, 

isto é, a partir das verdadeiras necessidades e insuficiências de determinado local. 

 Neste sentido, as metodologias participativas para o desenvolvimento local 

sustentável devem assegurar o envolvimento de todos os organismos relevantes, bem 

como os diferentes níveis administrativos e territoriais, apreender o necessário para que 

a comunidade seja capaz de planear e gerir de forma compartilhada o processo de 

desenvolvimento local, atingir os objetivos pretendidos, transformando a capacitação e a 

cidadania ativa numa realidade prática e garantir que se têm em consideração as 

necessidades reais numa intenção de melhorar as perspetivas, que aqui no caso em 

estudo, dizem respeito à igualdade de género. O conceito endogeneidade surge aqui com 

relevância, na medida em que faz referência à importância da valorização dos recursos 

locais e como estes são aproveitados. 

 A escola como recurso endógeno deve ser utilizada para o desenvolvimento das 

localidades, pois é um contexto que deve estar aberto a toda a comunidade, o que 

possibilita trabalhar com as crianças e jovens, com as suas as famílias, com os/as 

docentes, com toda a comunidade educativa e toda a comunidade desse local.  

 

Empoderamento 

 

 Todas as ações a desenvolver devem apelar a práticas do trabalho 

multidisciplinar de forma a abranger, contemplar e responder a problemas e 

necessidades dos/as envolvidos/as pois “colocar o saber psicológico, sociológico, 

educativo (…) ao serviço da intervenção comunitária significa inevitavelmente [que] se 

toma partido a favor do empoderamento, da autonomia do desenvolvimento das 

pessoas, dos grupos, das instituições e das comunidades” (Menezes, 2007: 144). 



  

 28  

 

 Desta forma, pretende-se a emancipação da comunidade para garantir a 

continuidade do trabalho após a intervenção técnica. Assim, os possíveis índices de 

autonomia envolvem a capacidade de iniciativa, de organização e de representação da 

coletividade, uma vez que o desenvolvimento local é considerado um processo 

participado e voluntário, desta forma, “é antes de mais um processo de conquista de 

autonomia por parte das populações” (Nóvoa et al., 1992: 23). 

 A colaboração dos poderes públicos, que referimos atrás, desempenha um papel 

muito importante, tanto em termos de programação e de gestão de medidas de criação 

de empregos, como em termos de financiamento (Nóvoa et al., 1992), uma vez que a 

emancipação social dos grupos oprimidos, como as mulheres, começa pelo trabalho e 

independência económica. 

 Araújo e Fonseca (2007) defendem que, para que uma pessoa tenha um estatuto 

de autonomia, é necessário três domínios de independência: 1) económica - direito do 

trabalho, propriedade e autonomia financeira para si e para a sua família; 2) política – 

direito à tomada de decisão e liberdade de consciência; 3) pessoal – liberdade de 

expressão, escolha de decisão, respeito pela sua privacidade, poder de decidir sobre o 

seu próprio corpo. 

 Esta conceção empoderamento de Araújo e Fosenca (2007) vai ao encontro do 

conceito de empoderamento emancipatório, desenvolvido por Cecília Sardenberg 

(2008). Esta autora, contraponto a uma noção liberal de empoderamento que assenta 

numa perspetiva individual do self made man, uma noção emancipatória de 

empoderamento, afirma a importância da dimensão da ação coletiva para que o processo 

de empoderamento se enraíze numa real distribuição o mais equitativa de poder.  

 Assim, o/a individuo/a torna-se protagonista do seu próprio desenvolvimento e, 

consequentemente, consegue ajudar a desenvolver o seu local levando assim ao seu 

próprio empoderamento.  

 Esta problemática de cariz social e cultural está muito enraizada em todas as 

pessoas, consciente e inconscientemente. Neste sentido, a igualdade de género é uma 

problemática que não deve ser ignorada no desenvolvimento de uma localidade, uma 

vez que, para existir capacitação para o desenvolvimento local integrado e sustentável, é 

necessário perceber as desigualdades entre homens e mulheres em qualquer problema 

social e cultural. Assim, a promoção de igualdade de género, para além de ser entendida 

como uma problemática cultural, necessita de ser reconhecida como uma processo de 
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educação por ser um aspeto essencial à qualidade de vida e garantia de manutenção dos 

direitos das futuras gerações locais e globais. 

 

4. Prevenção da Violência de Género 

  

 O conceito de prevenção, quer em termos teóricos, quer de intervenção, significa 

combater um problema social de forma a evitar as consequências que lhe são inerentes. 

Embora, recentemente, sobretudo na área da saúde, a prevenção se desdobre em 5 

tipos
1
, habitualmente, referem-se sobretudo três níveis: primária, secundária e terciária.  

 A prevenção primária consiste em ações de prevenção de comportamentos de 

risco, para que não cheguem a acontecer, e tem como finalidade informar, 

consciencializar e prevenir para uma mudança desses mesmos comportamentos, antes 

da ocorrência do problema. Estas ações educativas podem desenvolver-se nas escolas, é 

extremamente importante trabalhar com crianças e jovens, com o intuito de “trabalhar 

com os indivíduos [sic] que não tiveram contacto com realidades violentas ou 

experiências de vitimação, procurando ajudá-los a manter essa condição” (Matos et al., 

2006: 57). 

 Por seu turno, a prevenção secundária consiste em “trabalhar especificamente 

com indivíduos em que existe o risco de se tornarem vítimas ou agressores na 

intimidade” (Matos et.al, 2006: 58) ou com pessoas que já são vítimas mas necessitam 

de algum tipo de ajuda, como jurídico, psicológico e social. Esta prevenção também 

trabalha com pessoas que foram ou são alvo de violência no namoro e “ que procuram 

ajuda para essa condição, de forma a reduzir esse impacto e a evitar uma nova 

vitimação” (idem, 2006: 58). 

 A prevenção terciária consiste na resposta a situações de emergência em que a 

vítima pode estar em perigo de vida. Assim, estas são encaminhadas para casas de 

abrigo em que podem estar durante 6 meses. Durante este período, que pode ser 

renovado se a equipa técnica considerar necessário, o mais importante é garantir a 

segurança e a proteção das vítimas. Assim, ao mesmo tempo que se espera a atuação do 

sistema judicial, é importante mobilizar todos os recursos para que as pessoas possam 

reconstruir a sua vida para terem emancipação emocional, pessoal e profissional. 

 

                                                 
1
 Ver, por exemplo, The concept of prevention: a good idea gone astray? (2008) de Starfield, B; Hyde, J; 

Gérvas, J; & Heath I. que fala de prevenção primordial, primária, secundária, terciária e quaternária.  
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5. As ciências da educação, o desenvolvimento local e a igualdade de género e 

prevenção 

 

 Na perspetiva das ciências de educação, os fenómenos não podem ser explicados 

linearmente. A educação envolve um conjunto de processos centrados nas pessoas e nos 

seus mútuos processos de interação, em paralelo com dinâmicas económicas, culturais e 

sociais. Assim, esta ciência social tem um modo específico de analisar e refletir as 

realidades, problematizando-as e interrogando-as criticamente. Neste sentido, é na  

“ abordagem multirreferencial, própria das ciências da educação, que 

repousa todo o seu potencial de intervenção nas mais variadas áreas 

sociais, na medida em que os saberes proporcionam aos seus 

profissionais [sic] o desenvolvimento de uma multiplicidade de 

competências que lhes permite desempenhar vários papéis” (Costa, 

2013: 103).  

 

 É fundamental a preocupação com a diferença e com a mudança e não pensar 

que as pessoas ou as problemáticas culturais, sociais e educativas são homogéneas. É 

vital a predominância da flexibilidade, com um meio de intervenção e de transformação 

da realidade social. 

 Desta forma, a promoção de igualdade de género é essencial no 

desenvolvimento da cidadania ativa através da consciencialização para a mudança de 

comportamentos, uma vez que “a mediação socioeducativa assume a sua relevância no 

desenvolvimento de uma cultura de paz e justiça, potenciando a vivência de uma 

cidadania plena, através de medidas que visem a assunção de novas formas de viver as 

feminilidades e masculinidades” (Costa, 2013: 33).  

 Os/as profissionais de educação devem estar constantemente informados/as 

sobre as problemáticas sociais e educativas, bem como sobre as maneiras mais criativas 

e eficazes de conseguir intervir, através de um diálogo inclusivo, para uma educação 

para a cidadania que possibilite a verdadeira democratização e emancipação da escola.  

 Todavia, as ciências de educação só recentemente têm desenvolvido percurso de 

investigação e intervenção no âmbito da problemática de violência de género em 

Portugal. Deste modo, os/as técnicas de ciências de educação podem desenvolver 

investigação e intervenção em três áreas de prevenção da violência de género prevenção 

primária, secundária e terciária.  
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 Estas ações educativas desenvolvem-se nas escolas, tendo como principal 

objetivo a prevenção da violência de género. A sua filosofia assenta no papel da 

educação na formação das futuras gerações, partilhando as conceções de Stoer et al: 

“[s]endo a escola um importante espaço de socialização, pode ser 

olhada como contexto promissor para a análise de construção de 

identidades, pois que, nas condições actuais, a construção das 

identidades (subjectivas e colectivas) é um processo reflexivo e 

contextualmente estruturado” (2001: 241). 

 

 A educação tem um papel fundamental na formação de uma sociedade inclusiva 

para todos/as, em que a prevenção primária da violência de género deve constituir uma 

área fundamental, uma vez que é um espaço privilegiado para formar cidadãos/as. 

  Os/as profissionais e técnicos/as superiores/as de educação podem ter, 

igualmente, um papel fundamental na prevenção secundária. Assim, os/as técnicas 

superiores de educação podem desenvolver o primeiro atendimento da vítima quando 

esta chega ao centro de atendimento. O objetivo deste primeiro atendimento geral é 

encaminhar a vítima para o tipo de apoio que necessita e dar as informações necessárias. 

Também é sempre necessário elaborar um plano de segurança e uma avaliação de risco, 

além de explicar os direitos consignados na lei e as possibilidades de encaminhamento. 

Para o melhor atendimento possível, o/a técnico/a necessita de um conjunto de 

pressupostos e posturas que deve adotar. Esses comportamentos e atitudes, segundo 

Almeida (2001) devem ser, em primeiro lugar, estabelecer empatia e posicionar-se no 

lugar da vítima e ser capaz de perceber o seu ponto de vista, não em demasia, 

principalmente em questões emotivas.  

 Também na prevenção terciária, nomeadamente em contexto casa de abrigo, o 

papel do/a profissional da educação pode ser muito relevante. Nesta intervenção, o/a 

profissional necessita saber como atuar e saber os recursos, leis e instituições de 

acolhimento temporário. Nestes casos, é necessário elaborar relatórios em que consiste 

em garantir a proteção da vítima e desenvolver estratégias para ajudar a que estas 

mulheres integrem a sociedade. 

 Deste modo, seja um/a psicólogo/a, um/a técnico/a superior de educação, um/a 

jurista ou um/a assistente social, é necessário que tenham formação especializada 

específica para trabalhar com este tipo de problemática, uma vez que nenhum curso 

superior desenvolve em profundidade a área de intervenção com vítimas de violência 
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doméstica, nem com agressores. Esta exigência de formação está estabelecida pela lei 

nº112/2009, de 16 de setembro. 

 Para o desenvolvimento local, nomeadamente no campo educativo, a 

intervenção e investigação na área da igualdade de género e da prevenção da violência 

revela-se essencial, pelos obstáculos que a desigualdade e a violência constituem para o 

desenvolvimento de uma cidadania plena, quer em termos pessoais e humanos, quer 

profissionais, sexuais e políticos.   

 Desta forma, a intervenção e investigação desenvolvidas no âmbito do Projeto 

Art’Themis da UMAR ganham espaço e abrangência no âmbito do desenvolvimento 

local no campo educativo.  

 No capítulo que se segue, apresentam-se as opções epistemológicas e 

metodológicas do trabalho desenvolvido. 
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Capítulo 2 

Enquadramento epistemológico e metodológico na ação desenvolvida: promoção 

da igualdade de género e prevenção primária da violência de género 
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 Neste capítulo, será abordado o paradigma epistemológico adotado no 

desenvolvimento da investigação e intervenção no campo da igualdade de género. 

Seguidamente, irá ser feita uma reflexão sobre as opções metodológicas que foram 

desenvolvidas durante a intervenção no projeto Art´Themis, que teve como vertente a 

promoção da igualdade de género e prevenção primária da violência de género em 

contextos de educação formal, em dois concelhos do Grande Porto.  

 

1. Enquadramento Paradigmático 

 

 No desenvolvimento de um projeto de intervenção, é essencial adotar uma 

determinada conceção de ciência e uma postura epistemológica, decorrendo daí a 

escolha das opções metodológicas e das técnicas que sejam coerentes em relação 

corrente epistemológica adotada, pois como Bourdieu afirma, 

“ [o] paradigma é o equivalente de uma linguagem ou de uma 

cultura: determina questões que podem ser formuladas e as que 

são excluídas, o pensável e o impensável; sendo 

simultaneamente um conhecimento adquirido e um ponto de 

partida, é um guia para a acção futura, um programa de 

investigações a compreender, mais do que um sistema de regras 

e normas” (2004: 29). 

 

 Renuncia-se aqui ao paradigma dominante, com a sua visão determinista e 

objetivista dos fenómenos científicos que defende que a sociedade a as relações sociais 

são subjetivas e como tal não podem ser discutidas e analisadas cientificamente.  

  Assim, dois conceitos importantes a abordar neste paradigma e no paradigma 

compreensivo são a objetividade e a subjetividade. Se por um lado, os/as positivistas 

defendem que, para fazer ciência, só se pode trabalhar com factos objetivos, caso 

contrário as ciências sociais seriam subjetivas, o que naquele paradigma dominante, 

significar falta de rigor científico, por outro lado, os/as pós modernistas defendem que, 

ao trabalhar com indivíduos, as suas relações e a sociedade o mais importante não é 

quantificar dados, mas a percebê-los para desenvolver uma reflexão crítica sobre as 

problemáticas sociais e educativas. 

  Como refere Bourdieu (1989), os paradigmas clássicos, assentes no argumento 

da natureza, isto é, do destino biológico dos indivíduos, resistiram profundamente à 
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introdução desta nova forma de pensar as relações sociais entre os sexos, o que levou a 

que tais paradigmas legitimassem a noção de “chefe de família” e de “carreira 

feminina” (Dias, 2007). Esta visão funcionalista naturalizou a diferença entre sexos, 

atribuindo ao homem a esfera pública e profissional e à mulher o papel de educadora e 

“dona de casa”. Desta forma, o paradigma compreensivo emergiu quando 

alguns/algumas cientistas desafiaram a visão determinista do paradigma dominante, 

uma vez que não tinham o objetivo de formular leis universais, mas sim dar voz aos 

grupos excluídos da sociedade e compreender e refletir as estruturas das relações 

sociais, incluindo a construção social do senso comum.  

 Neste sentido, o paradigma emergente é uma “crítica epistemológica que 

questionou e recusou cânones vigentes de “objetividade” e concomitantes 

quantificações-medição dos fenómenos sociais e dicotomia e distância entre sujeito 

investigador [sic] e o sujeito investigado que produziram o único conhecimento “válido 

e “legítimo”” (Magalhães et al., 2012: 11). O paradigma dominante defende também 

que o/a investigador/a tem de ter uma postura neutra, no entanto, qualquer cientista 

tanto das ciências sociais como das ciências naturais já leva consigo ideias, valores, pré-

conceitos que o/a ajuda a desenvolver a sua própria investigação/intervenção. Em 

relação a isto, a autora Sandra Harding (1986) defende o conceito de “standpoint”, que 

poderia ser traduzido por “tomada de posição”, uma vez que a investigação científica é 

sempre desenvolvida a partir de uma determinada história, contexto, valores, 

perspetivas políticas, sociais e culturais. 

 Deste modo, esta intervenção-investigação realizada no âmbito desta dissertação 

situa-se no paradigma pós-moderno (Santos, 2002), uma vez que este posicionamento 

epistemológico emergente faz com que os/as investigadores/as olhem o mundo, a 

sociedade, as interações sociais e a própria definição de ciência de uma maneira 

particular, que permite olhar para a interação dos/as indivíduos no contexto e retirar 

atribuições e significados do senso comum e “a obtenção de um conhecimento 

intersubjetivo, descritivo e compreensivo em vez de quantitativo, objectivo, explicativo 

e nomotético” (Santos, 1988: 53).  

 

2. Opções metodológicas no desenvolvimento da Prevenção Primária 

  

 No desenvolvimento de uma investigação e intervenção, é necessária uma 

reflexão a priori para assegurar a coerência entre o paradigma científico com os 
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métodos e as técnicas metodológicas escolhidas, uma vez que a construção teórica 

encontra a legitimidade no diálogo que efetua com a empiria. 

 Assim, a investigação efetuada a partir da intervenção, foi desenvolvida através 

de uma abordagem qualitativa que permite estudar o mundo social, as interações e 

experiências das pessoas num contexto específico, uma vez que os métodos qualitativos 

obtêm conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo em vez de explicativo 

(Santos, 1987) e têm a “capacidade de tomar centrais as subjetividades que são 

enunciadas pelos/as investigadores/as e as experiências e interpretações que estes/as 

fazem da realidade social, com qual interagem continuamente” (Magalhães et al., 2012: 

73). 

 Neste sentido, as escolhas metodológicas desta investigação/intervenção foram 

tomadas após ter-se refletido, simultaneamente, os contextos e os/as participantes. 

Partindo da seleção do método etnográfico e da investigação-ação, escolhi como 

técnicas a análise documental, a observação participante e a análise de conteúdo. 

  Escolhi o método etnográfico na medida em que requer uma aproximação ao 

vivido daqueles/as que, quotidianamente, se encontram implicados/as e também porque 

dá a possibilidade para mergulhar no mundo, no quotidiano das pessoas e olhar de perto 

as suas interações. Este método procura alicerçar a investigação nos significados locais, 

através da adoção de uma postura de partilha e encontro com os/as participantes. A 

imprevisibilidade constitui uma das características nucleares dos acontecimentos e 

vivências no terreno, uma vez que “uma das qualidades do método etnográfico é a 

expectativa de nos confrontarmos com o inesperado” que não é “a novidade 

espectacular, mas aquilo que pode ser pensado e reflectido de outro modo, a partir do 

conhecimento de diferentes formas de vida” (Silva, 2010: 70). 

 Reconheço, assim, que o conhecimento produzido através desta 

investigação/intervenção é parcial, situado e contextualizado e, por essa razão, não 

procuro estabelecer leis gerais nem universais, mas sim refletir problemáticas 

educativas e sociais a partir deste caso especifico, uma vez que são os testemunhos 

contextualizados e a teia de construções significativas que nos despertam interesse na 

busca do senso comum, através de standpoints dos/das sujeitos/as (Haraway, 1998) e 

permitem conhecer práticas sociais e culturais, possibilitando ver a história (Silva, 

2010). Deste modo, no desenvolvimento desta investigação-intervenção, procurou-se 

ainda ter em conta o conceito de objetividade forte que “assenta em dois pilares: na 

aplicação criteriosa dos métodos de investigação e na explicitação das condições 
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pessoais, sociais e organizacionais que possibilitam, constrangem ou orientam a 

produção de conhecimento” (Santos, 2002: 2). 

 Segundo diversas/os investigadores/as que fizeram etnografia, a condição 

necessária para desenvolver observação participante é socializar com o terreno, 

conhecer o contexto, os/as sujeitos/as, as formas de ser e de estar, até nos envolvermos e 

passarmos a ser, nós próprios/as, elementos integrantes, aceites e legitimados como tal. 

 Para a realização da observação participante, os contextos escolhidos foram duas 

turmas do 3ºciclo, participantes no projeto “Mudanças com Arte II”, que foi um projeto 

de prevenção de violência de género nas escolas. O “MCAII” interveio em escolas 

básicas e secundárias da cidade do Porto e acompanhou as turmas durante três anos 

letivos. Assim as turmas do 7ºano e 10º ano eram turmas de iniciação, as turmas do 8º 

ano, 9ºano, 11ºano e 12º ano eram turmas de continuidade. 

 Desenvolvi observação-participante no segundo semestre do ano letivo 

2013/2014. Escolhi turmas do 8ºano, uma vez que me interessava perceber a evolução 

na consciencialização da igualdade de género numa turma de continuidade Assim, tentei 

perceber como os/as participantes conseguiam compreender os conceitos trabalhados e 

como reagiam às problemáticas e ao desenvolvimento das sessões que eram sempre 

desenvolvidas com base em ferramentas artísticas. Consequentemente, também queria 

perceber se as sessões contínuas e sistemáticas são de facto uma ferramenta importante 

na promoção da igualdade de género.  

 Neste sentido, coloquei uma pergunta a mim própria, se seria importante realizar 

entrevistas semi-diretivas aos/às participantes na turma onde desenvolvi a observação 

participante, na medida em que me daria mais informações sobre as suas opiniões e 

significados sobre as problemáticas que foram trabalhadas tanto no 7ºano como no 

8ºano. No entanto, desisti da realização das entrevistas, uma vez que analisadas as notas 

de terreno que efetuei percebi que, ao longo das sessões, a partir dos dispositivos 

artísticos e jogos pedagógicos, os/as jovens debateram os temas, explicando as suas 

opiniões a partir das suas próprias vivências. 

 Através da observação participante, percebi que, para o desenvolvimento da 

minha intervenção-investigação no estágio, no Projeto Art´Themis Jovens Protagonistas 

na Prevenção e na Igualdade de Género no ano letivo 2014/2015, o método mais 

pertinente a ser utilizado seria a investigação-ação.  

 Assim, desenvolvi o meu estágio a partir desse método, e efetuei algumas 

leituras exploratórias, assim como outras leituras aprofundadas ao longo do projeto de 
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investigação que centrassem questões inerentes ao tema da igualdade de género, com o 

intuito de explorar conceitos, teorias e metodologias sobre o meu objeto de estudo 

teórico para uma posterior compreensão dos dados empíricos. 

 Posteriormente, submeti os dados recolhidos no terreno à análise de conteúdo, 

no sentido de criar categorias e subcategorias que permitissem agrupar as várias 

unidades de registo decorrentes das notas de terreno.   

 Deste modo, reafirmo que o conhecimento produzido através desta 

investigação/intervenção é parcial, situado e contextualizado, como atrás referi, não 

procurando estabelecer leis gerais nem universais, mas sim refletir esta problemática 

educativa, social e cultural a partir da minha intervenção em quatro escolas participantes 

do Projeto Art´Themis - Jovens Protagonistas na Prevenção e na Igualdade de Género. 

 

3. Pressupostos da Investigação – Ação   

 

 Este estágio de investigação e intervenção foi desenvolvido no projeto 

Art´Themis- Jovens Protagonistas na Prevenção e na Igualdade de Género cujo foco 

central consiste na promoção da igualdade de género e prevenção primária da violência 

de género.  

 Como já referi anteriormente, a prevenção primária consiste numa intervenção 

sistemática que tem como finalidade, informar, consciencializar, prevenir para uma 

mudança de comportamentos e de atitudes, e, de forma mais profunda, para uma 

mudança social, o que constitui o grande objetivo da investigação-ação. 

  Neste tipo de intervenção, deve fazer-se uma rutura com a educação sexista e 

fomentar o desenvolvimento de cidadania ativa através da consciencialização para a 

mudança, para que esta prevenção possa contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade inclusiva. Em contrapartida, se a prevenção primária fosse desenvolvida na 

ótica da educação patriarcal em que os/as participantes adquirirem todo o conhecimento 

teórico sem formarem um pensamento interrogatório e crítico sobre as problemáticas, 

não iria causar alteração substantiva nos seus valores, comportamentos e atitudes. 

Assim este tipo de intervenção, não dever 

“...limitar-se forçosamente a essa actividade de 

transmissão/reprodução do conhecimento científico 

simplificado, mas poderá constituir uma actividade também de 

investigação com características próprias desenvolvidas na 
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complexidade das relações estabelecidas no tecido sócio-cultural 

e psi-afectivo onde ocorre a acção pedagógica” (Cortesão & 

Stoer, 1997: 11). 

 

  Em todo o processo de prevenção primária, devem predominar a flexibilidade, a 

diversidade e a abertura como meios de intervenção e de reflexão acerca da realidade 

que constitui a base da postura epistemológica de investigação-ação. É de salientar que, 

no decurso destes momentos, a postura de escuta ativa deve prevalecer para estabelecer 

uma relação pedagógica em que a aprendizagem seja mútua, ao mesmo tempo que deve 

questionar-se permanentemente sobre os diferentes significados do que se está a fazer, 

numa relação criativa entre a ação que está a desenvolver e a produção de 

conhecimentos e realidades através dos/as participantes (Cortesão & Stoer, 1997). 

 Também a formação e a autorreflexão são essenciais na intervenção nas escolas. 

É nesta ótica de investigação-ação em que devemos modificar valores social e 

culturalmente aceites nos/nas participantes do projeto, em nós inclusive, e em toda a 

comunidade educativa, pois só assim é que se consegue uma mudança pessoal e coletiva 

em que se defenda a diferença, a multiculturalidade e a heterogeneidade. Cortesão & 

Stoer (1997) defendem que esta heterogeneidade promove o princípio de igualdade de 

oportunidades. Assim, é necessário que essa diferença seja notada para que possa ser 

aproveitada.  

 A investigação-ação deve ser utlizada na tentativa de equilíbrio entre a função 

reguladora e a função emancipatória da escola. Na teoria sociocrítica, onde se inscreve a 

investigação-ação, a intervenção tem como finalidade a transformação da realidade, pois 

esta é caracterizada, 

“não só de uma postura questionante, analítica e crítica face à 

realidade, face aos significados por vezes não explícitos das 

situações com que se defronta, mas também de simultâneo 

posicionamento de intervenção e de agência face a esses 

mesmos problemas” (idem, 1997: 27). 

 

 Nesta linha de sentido, a investigação-ação procura a resolução de problemas, de 

modo a conceder um espaço para que os/as participantes se afirmem como agentes de 

mudança nas suas vidas, a partir de uma junção da ação e reflexão da sua própria 

investigação. Assim sendo, é esperado como resultado que “o indivíduo seja capaz de 
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“acreditar que pode”, “compreender como funciona”, “envolver-se e agir” (Magalhães, 

2010: 51). Para tal, a investigação-ação procura a consciencialização acerca dos factos, 

envolvendo sempre a dualidade entre o pensar e o fazer. Tal como Nunes refere, a  

“ … investigação-ação [age] reflexivamente sobre a realidade, 

para a sua transformação, num determinado sentido de 

intencionalisade, [e] resulta no crescimento interactivo dos 

sujeitos singulares e dos colectivos que contextualizam essa 

interacção” (2008: 1). 

 

 Deste modo, tornamo-nos investigadores/as coletivos/as, desenvolvendo “um 

sentido perspicaz da mediação e da paciência, uma arte de escutar (…). É no centro do 

investigador coletivo [sic] que se pensam todas as estratégias de intervenção” (Barbier 

& Fourcade, 2008: 18). 

  

 

4. Descrição do Projeto Mudanças com Arte II e Projeto Art´Themis: Programas de 

Prevenção da Violência de Género 

 

Os projetos de prevenção primária de violência de género e promoção de 

igualdade de género da Umar, como o “MCA II” e o “Art’Themis”, desenvolvem uma 

metodologia inovadora, a metodologia de projeto através de ferramentas artísticas. A 

metodologia de projeto pressupõe a implicação de todos/as os/as participantes, 

contribuindo “ para que as aprendizagens tenham um significado, sejam portadoras de 

um sentido, envolvendo as crianças (ou os adultos) na resolução de problemas reais ou 

na busca de respostas desconhecidas” (Vasconcelos, 2011: 9).  

A utilização de ferramentas artísticas fundamenta-se no princípio pedagógico de 

que, para haver aprendizagens significativas é necessário ferramentas pedagógicas que 

ajudem as crianças a desenvolverem as suas capacidades cognitivas, mas também as 

suas capacidades criativas e refletivas (Higenbottam, 2008). Isto é tanto mais importante 

quando se torna crucial também que os/as participantes criem a sua própria mudança de 

comportamentos e atitudes, tornando-se os protagonistas da intervenção. A arte 

constitui, neste processo, também uma ferramenta dinâmica que contribui para o 

desenvolvimento de múltiplos sistemas neurobiológicos, como o sistema cognitivo, 

emocional, imunológico, circulatório (Anderson, Welch & Becker, 2004). 
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 Diversos estudos têm mostrado que a arte promove a reflexão das crianças e 

jovens nos debates e diálogos em que se expõem e defendem ideias, potenciando a 

autonomia pessoal e o espírito crítico, permitindo compreender-se a si mesmo/a, através 

da expressão dos seus valores e princípios. Reconstruindo-se, assim, uma mudança 

individual e coletiva, levando a uma conscientização que se baseia na experiência e 

sentimento e no fundamento de que todas as pessoas têm as suas aprendizagens e de que 

não serem seres “em branco” sobre o mundo e a realidade. Um outro contributo para a 

filosofia de ambos os projetos é a pedagogia freireana que acredita que “é através da 

interrogação das suas próprias experiências que os oprimidos chegarão à compreensão 

do seu próprio poder como conhecedores do mundo; este conhecimento contribuirá para 

a transformação do seu mundo” (Weiler, 2003: 103). 

 Partindo destes princípios, as sessões têm uma vertente prática e dinâmica em 

que se valorizam as ideias e vivências de cada criança e jovem e se debatem ideias e se 

consciencializa, de um modo geral, a pessoa para a promoção de igualdade de género, 

em que todas as experiências são pertinentes para a formação individual das pessoas. 

 Assim, a relação pedagógica entre as técnicas destes projetos e os/as 

participantes nas sessões desenvolvidas está situada no paradigma de comunicação, uma 

vez que há uma construção do saber a partir das interações que estes/as estabelecem 

com o património cultural, com os meu físico, social e cultural que os/as envolve e com 

as diferentes realidades dos/as seus/as colegas (Cosme &Trindade, 2007). 

 Deste modo, este tipo de prevenção desenvolve-se a partir de uma intervenção 

sistemática, que conceda espaços aos/às participantes para debaterem e exporem as suas 

dúvidas e opiniões sobre as problemáticas, já que a intenção é que estes/as tenham uma 

consciencialização que leve à prevenção de comportamentos de risco e atitudes 

machistas, racistas e homofóbicas. Como também é fulcral que a participação destes/as 

esteja presente em todas as fases do projeto, pois vai ser essa mesma participação “ 

numa lógica bottom up, que vai definir o seu alcance e impacto tanto a nível individual 

como societário” (Costa, 2013: 49). 

 O “MCAII” e o Art´Temis, ao trabalhar os direitos humanos, os direitos das 

mulheres, os direitos das crianças, estereótipos de género, preconceitos, a homofobia, o 

racismo, tipos e formas de violência, comunicação, assertividade, resolução de conflitos 

e competências sociais e pessoais com as crianças e os/as jovens está a consciencializá-

los/as para o respeito pela diferença e para o direito de se ser diferente e 
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consequentemente construir uma sociedade que elimine progressivamente a violência e 

que aprenda a tratar os conflitos de forma pacífica.  

 Desta forma, a prevenção de violência de género assenta num trabalho 

pedagógico em termos de valores, princípios, atitudes e comportamentos de modo a que 

as gerações mais novas aprendam a construir a sua identidade na liberdade, respeitando 

as diferenças e evitando os preconceitos e discriminação. Para haver essa mudança é 

necessário “equacionar estratégias de intervenção capazes de se dirigirem a grupos 

sociais heterogéneos em termos de género, classe, etnia, religião, idade e orientação 

sexual, quer no interior, quer fora da escola” (Magalhães et al., 2012: 26). Esta 

intervenção educativa precoce e de prevenção desenvolve um trabalho holístico e que 

lida com a intervenção no terreno, necessita integrar conhecimentos inter-

multidisciplinares (Magalhães et al., 2007). 

 Neste sentido, a intervenção do projeto Art´Themis tem como base a pedagogia 

feminista e a pedagogia freireana que visam a transformação social. Estas duas 

pedagogias baseiam-se em pressupostos comuns, “o poder da consciencialização, da 

existência da opressão e da possibilidade de acabar com ela, e o desejo de 

transformação social” (Weiler, 2003: 97). 

 

5. Avaliação no programa Art´Themis 

 

 A avaliação é essencial para o desenvolvimento de um projeto, seja de 

investigação ou de intervenção. Esta componente consiste “ no processo sistemático de 

pesquisa, questionamento e reflexão através do qual as pessoas e as instituições 

envolvidas ou interessadas no projecto pensam criticamente sobre os objetivos 

planeados (…) aprendem com o que estão a fazer e apreciam quer a qualidade da 

intervenção, quer os resultados produzidos” (Capucha, 2008: 8), ajudando, assim, o 

projeto a progredir, a melhorar e, se necessário, a modificar. 

 No entanto, muitas vezes, a avaliação é criticada por ser um campo teórico 

associado quase exclusivamente a custos económicos e ao cumprimento dos objetivos 

previstos, privilegiando assim uma dimensão completamente quantitativa e “povoado 

por uma inflação terminológica que, em vez de facilitar e de fluidificar a comunicação, 

provoca ruído, cria desentendimentos e obstaculiza o debate entre os [sic] 

investigadores e entre estes e outros [sic] profissionais de educação” (Terrasêca, 2001: 

107). 
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 Em contrapartida a esta visão reducionista, as ciências da educação defendem 

que a avaliação deve ser sempre um processo contínuo, participativo e participado e 

produtor de sentido. Sem retirar o conceito de eficácia, as ciências socias defendem que 

os/as participantes devem estar envolvidos em todos os componentes de um projeto, 

inclusive a avaliação, recorrendo, assim, a metodologias mais qualitativas. No 

desenvolvimento destas metodologias, é necessário reconhecer as diversas perspetivas 

do mesmo problema e temos de garantir que todas as pessoas são ouvidas, pois se 

dialogarmos só com uma parte, excluímos a visão de outros grupos de pessoas, levando 

a uma intervenção elitista em que domina a ideia de que uma parte é igual a um todo, o 

que não é necessariamente verdade.  

 O Projeto Art´Themis, tal como o “MCAII”, tem como base a metodologia do 

projeto, atrás mencionada, que é uma metodologia participativa, em que os/as 

participantes têm um papel ativo no seu desenvolvimento. Assim estes/as também 

participam na avaliação do mesmo, tanto no inicio do ano letivo, como ao longo do 

projeto e na fase final. Uma vez que “qualquer prática social, e nomeadamente a 

avaliação, não pode conceber-se e realizar-se no vazio, apenas por uma referência a um 

conjunto de ideias tomado em si próprio, mas também por referência aquele existente e 

realizado no e pelo contexto social e institucional real em que vai ter lugar” (Rodrigues, 

1995: 95), a avaliação deste projeto teve em conta as opiniões de todos/as os/as 

participantes no desenvolvimento do mesmo.  

 Assim, a metodologia de avaliação desenvolvida ao longo do Projeto 

Art´Themis foi de caráter misto, uma vez que se utilizaram técnicas qualitativas e 

técnicas quantitativas. As primeiras recaíram nas minhas notas de terreno e registo de 

sessões e o feed-back das crianças, dos/as jovens e dos/as docentes no final de cada 

sessão sobre as atividades desenvolvidas e os temas trabalhados. Estes momentos de 

debate e reflexão conjunta em que os/as participantes davam a sua opinião, ajudaram a 

perceber quais os problemas e dificuldades sentidas no desenvolvimento da sessão e a 

partir desse diálogo conseguia-se modificar a sessão seguinte. Neste sentido, houve 

sempre um fio condutor entre as sessões, pois, nesse momento de partilha, percebia-se 

se se devia continuar a trabalhar o mesmo tema, se se devia modificar as ferramentas 

pedagógicas ou se se devia aprofundar alguma questão. Assim, a avaliação de uma 

sessão foi o melhoramento da próxima e assim sucessivamente.  

 As técnicas quantitativas foram constituídas por preenchimentos de 

questionários semelhantes no início e no final da intervenção. Com estes questionários, 
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pretendeu-se averiguar as perceções dos/as participantes sobre as suas aprendizagens 

mas também sobre os temas e atividades desenvolvidas. 

 Deste modo, o que diz respeito à cronologia, a avaliação quantitativa foi feita na 

última sessão do ano letivo, na quantificação face à diferença em relação ao início, 

enquanto a avaliação qualitativa foi desenvolvida ao longo do projeto. Uma vez que se 

pretendeu a transformação e emancipação dos/das jovens, foi necessário que a avaliação 

tenha sido contínua e flexível, para que, a partir desta, o projeto conseguisse 

transformar-se. Essas transformações e a modificações conduziram à eficácia do 

projeto. Deste modo, a avaliação predominante foi on going, uma vez que “realiza-se de 

forma contínua, isto é, durante o desenvolvimento de um projecto ou intervenção e tem 

em vista proceder a correções e desvios, tendo por isso uma dimensão essencialmente 

pedagógica” (Capucha, 2008: 55). 

 Neste sentido, no Projeto Art´Themis, estiveram presentes quer o modelo 

quantitativo quer o qualitativo. O primeiro teve como objetivo “medir a conformidade 

dos resultados ao programa previamente elaborado e estabelecer a coerência e 

homogeneidade da ação implementada” (Monteiro, 2000: 132); o segundo, enquanto 

baseado no modelo subjetivista, “(…) privilegiou a exploração de dados qualitativos, 

tendo em vista uma análise mais social (…) dos impactos conseguidos” (idem, 2000: 

140).  

 Posto isto, a avaliação teve um caráter formativo, dando uma abertura ao 

desenvolvido da intervenção, o que ajudou a melhorar os temas e atividades 

desenvolvidas, na medida que foi desenvolvida numa lógica de “trabalhar com” e teve 

como finalidades  

“ metas que permitem apreciar o modo como vão sendo 

desenvolvidas as ações, compreender profundamente a 

realidade, melhorar o funcionamento da instituição, conhecer a 

sua eficácia, apreender modos de a optimizar, ser uma instância 

de mediação, quer para o seu interior, quer externamente” 

(Terrasêca, 2001: 115). 
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6. Ética na intervenção de Prevenção Primária 

 

 

 A ética é imprescindível tanto na investigação como na intervenção 

socioeducativa, dado que os acontecimentos ocorridos nos contextos não são lineares, o 

que leva, muitas vezes, a constrangimentos, pré-conceitos, bem como dilemas éticos.  

 Deste modo, é essencial ter consciência de que não existem respostas pré-

concebidas antes de se estar presente no terreno, e é no trabalho em parceria com os/as 

participantes que se vai entendendo as suas vivências, valores e significados e, só assim, 

em conjunto, é que se compreende a população, o contexto e as relações sociais que aí 

ocorrem. Como defendem Carvalho & Baptista, “a ética refere-se ao imperativo de 

humanidade desperto no encontro entre pessoas, reconhecidas mutuamente como seres 

únicos e insubstituíveis” (2004: 80). 

 Assim, todas as profissões independentemente da sua área de intervenção e de 

investigação necessitam de princípios éticos que estão implicados na forma como os/as 

profissionais se devem comportar, estabelecendo, assim, valores, princípios, regras e 

melhores soluções para se conseguir resolver os dilemas éticos na sua conduta 

(Magalhães, 2010). 

 Neste sentido, tornou-se fulcral compreender que a construção da minha 

legitimidade enquanto cientista operante em contextos específicos advém da minha 

postura enquanto profissional e na decorrente interação com o próprio contexto, uma 

vez que qualquer investigação e intervenção desenvolvidas com seres humanos 

levantam questões morais e éticas (Fortin, 1999). 

 Posto isto, as questões de confidencialidade e anonimato das/os participantes, 

assim como dos contextos, são cruciais, uma vez que, enquanto parceiros/as do projeto 

de intervenção, existe uma relação de confiança essencial para o desenvolvimento da 

intervenção. Também é fundamental respeitar o direito da privacidade das crianças e 

jovens participantes deste projeto. 

No contrato ético estabelecido, expresso através dos consentimentos assinados 

pelos/as encarregadas/os de educação e pelos protocolos estabelecidos com os 

agrupamentos escolares, uma das questões éticas mais importantes é a não manipulação 

de dados. Quando se efetua a interpretação e compreensão da triangulação entre os 

contributos teóricos mobilizados, a empiria, as interrogações e inferências que se 

exploram com todo o processo de análise, deve-se ter sempre em consideração as 
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especificidades de cada pessoa e respeitar sempre a sua cultura, os seus valores e as suas 

opiniões. 

 A intervenção do Projeto Art´Themis foi desenvolvida a partir das conceções, 

experiências e opiniões dos/das participantes, tendo sido fundamental ter dado espaço 

para estes/as comunicarem entre si, expressando os seus sentimentos e pensamentos, e 

respeitando as suas (diferentes) vontades. Foi também essencial ter tido uma escuta 

ativa e entender quando alguém está incomodado/a com a problemática que está a ser 

trabalhada e tentar interagir, respeitando sempre a vontade da pessoa.  

Outra preocupação, que também é um pressuposto ético dos/das profissionais 

das ciências da educação, foi o cuidado da linguagem que se deve usar no 

desenvolvimento das sessões, uma vez que trabalhar com crianças de cinco anos é muito 

diferente de trabalhar com jovens de 16 anos. Além do fator idade, é essencial 

desenvolver as atividades com base nas realidades dos/das participantes, respeitando as 

diferenças e a multiculturalidade presente em cada turma. Assim, é fundamental 

desenvolver diálogos e debates em que se fale das realidades de outros países, 

respeitando sempre a cultura de cada criança e jovem.  

 Só com pressupostos de uma postura flexível e participativa é que se torna 

possível os projetos de intervenção terem um impacto positivo nos/nas participantes e 

são estas características profissionais que fazem com que as ciências de educação sejam 

diferentes de outras áreas científicas, uma vez que a partilha de valores éticos é um fator 

que constitui um fator determinante de coesão e de identidade numa área tão marcada  

por diferentes papeis e perfis profissionais (Carvalho & Baptista, 2004). 
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Capítulo 3 

Implementação e Intervenção da Prevenção Primária de Promoção da Igualdade 

de Género e Prevenção de Violência de Género 
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Este capítulo consiste em descrever a intervenção direta com crianças e jovens 

em escolas de dois concelhos do Grande Porto, num jardim-de- infância e no 1º, 2º e 

3ºciclo. Também abrange as atividades formativas desenvolvidas no estágio, bem como 

a intervenção com encarregados de educação e com a comunidade educativa e outras 

ações de sensibilização em escolas em que o Projeto Art´Themis não foi implementado.  

 

 

 

Plano de Objetivos e Linhas de Ação do programa de Prevenção 

Primária da Prevenção da Violência de Género 

 

Objetivos Linhas de ação 

 

 

 

 

 

 

Promover a sensibilização e 

consciencialização para a 

promoção de igualdade de 

género e prevenção da violência 

de género em contexto escolar. 

 

Ações Sistemáticas para a promoção de igualdade 

de género e prevenção de violência de género em 

escolas do Porto, Braga e Coimbra, durante o ano 

letivo 2014/2015. Os ciclos abrangidos pelo 

projeto foram: 

 Jardim de Infância; 

 1ºciclo; 

 2ºciclo; 

 3ºciclo; 

 Cursos vocacionais; 

 Ensino Secundário. 

 

I Encontro Art´Themis: Caminhos de um 

Currículo de Prevenção 

 

Ações de Sensibilização nas escolas sobre a 

promoção da igualdade de género e direitos 

humanos e consciencialização para a violência 

entre Pares e de Namoro. 
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Legenda: Tabela 5 - plano de objetivos e linhas de ação do programa de prevenção 

primária da prevenção da violência de género. 

 

 

1. Intervenção direta com Crianças e Jovens 

 

 

 O Projeto Art´Themis é um projeto de prevenção primária com a finalidade de 

promover a igualdade de género e prevenir a violência de género em escolas dos 

distritos do Porto, Coimbra e Braga. Este programa de prevenção foi organizado num 

conjunto de oito a quinze sessões formativas ao longo do ano letivo, centrando-se na 

promoção da literacia emocional com o intuito dos/as participantes desenvolverem 

valores, atitudes e comportamentos de tolerância e respeito pelas diferenças através da 

comunicação e compreensão. Neste sentido, o Projeto trabalhou vários temas ligados a 

 

Ações de Sensibilização em turmas do Jardim de 

Infância sobre os estereótipos de género presentes 

nas idades 4, 5 e 6 anos. 

 

 

 

Promover consciencialização da 

comunidade educativa para a 

igualdade de género. 

 

Formação de Docentes. 

 

Reunião com os/as pais e mães e encarregados de 

Educação. 

 

Promoção do trabalho em rede. 

 

Jornadas de Abril: 

 

Sessões com a ILGA nas escolas sobre a 

homossexualidade, transsexualidade e homofobia. 

 

Formação científica e 

pedagógica da equipa do 

Art´Themis. 

 

Reuniões de Equipa. 

 

Formação dos/as voluntários/as da UMAR. 
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promoção da igualdade de género e prevenção da violência e teve como objetivos 

específicos: 

 

 Contribuir para a tomada de consciência acerca dos estereótipos de género 

enraizados na nossa sociedade; 

 Trabalhar com as crianças e jovens, valores, comportamentos e princípios de 

igualdade entre todas as pessoas; 

 Contribuir para a capacitação de crianças e jovens para a construção de relações 

de amizade e afetivas com base no respeito por si mesmo/a e pelas outras 

pessoas; 

 Refletir sobre a importância da igualdade de género e valorização das mulheres; 

 Contribuir para o respeito dos direitos das crianças, mulheres, pessoas com 

deficiência(s), homossexuais e transsexuais; 

 Trabalhar a assertividade e a importância de dizer não; 

 Refletir os tipos e formas de violência; 

 Desenvolver com as crianças e jovens, fatores de resiliência para sobreviverem e 

se protegerem contra a violência de género. 

 

 Assim, o presente estágio foi desenvolvido em 4 escolas do Grande Porto de 

dois concelhos diferentes. Os ciclos de ensino abrangidos foram: jardim- de- infância, 

1ºciclo, 2ºciclo e 3ºciclo. 

 Este projeto intervém em todos os ciclos de ensino, pois é fundamental trabalhar 

com crianças precocemente para evitar a cristalização de pensamentos estereotipados, 

que poderão vir a definir comportamentos e percursos de vida. Neste sentido, 

desenvolveu-se um programa piloto em Portugal, que constituiu no programa de 

prevenção de violência de género e promoção da igualdade de género com crianças do 

jardim-de-infância, com idades compreendidas entre os 5 e 6 anos e também com 

crianças do 1ºciclo com idades entre os 6 e 7 anos e no 2ºciclo com crianças de 10 e 11 

anos. 

 Também desenvolve sessões formativas em turmas do 3ºciclo, pois é essencial 

também trabalhar com jovens na fase da adolescência, que começam a desenvolver 

relações amorosas e em que os estereótipos de género já definem os comportamentos e 

valores, bem como a relação com as outras pessoas.  
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 A socialização é um processo contínuo que ocorre desde o nascimento até ao 

final de vida de uma pessoa. É a partir da socialização que as crianças se adaptam à 

sociedade e internalizam os seus valores, comportamentos e estereótipos (Corsaro, 

2011). A família é a primeira estância de socialização de uma pessoa e é nesse contexto 

que a criança começa a interiorizar estereótipos de género, que consiste na definição do 

que deve fazer, o que deve brincar e as cores que deve usar. Como afirma Cristina 

Vieira, “[a]s vivências familiares ao nível da distribuição de responsabilidades reais, 

passíveis de observação por parte da criança, constituem formas privilegiadas de 

transmissão de como deve ser “desempenhado” o género por cada sexo” (2013: 32). 

 Estas construções sociais são reproduzidas na sociedade, nos mais variados 

contextos. Assim, a criança é socializada a partir de mensagens estereotipadas que estão 

presentes tanto no contexto familiar, como no contexto educacional. Deste modo, a 

criança começa a construir a sua identidade de género no contexto familiar e mais tarde 

no contexto educativo, com docentes e com os seus pares.  

 Logo no jardim-de-infância, própria organização da sala evidencia os papéis de 

género, transmitindo ideias estereotipadas, fazendo com que a educação de uma 

rapariga seja diferenciada da educação de um rapaz. As meninas brincam na cozinha, a 

passar a ferro, a cuidar dos/as bonecos/as, arrumar a casa, enquanto os rapazes brincam 

no chão, com carros, legos e bolas. Outro pormenor que diferencia os rapazes das 

raparigas é a cor das batas que vestem em alguns jardins-de-infância, em que as 

raparigas vestem cor-de-rosa e os rapazes vestem de azul, transmitindo assim que 

existem cores femininas e cores masculinas. 

 Todas estas transmissões de comportamentos, atitudes e valores fazem com que 

a escola assuma “ um papel ativo na construção de identidades, recorrendo a mensagens 

estereotipadas sobre as possibilidades e constrangimentos disponíveis para cada sexo” 

(Carrito & Araújo, 2013: 14). É fundamental começar trabalhar com crianças 

precocemente para evitar a cristalização de pensamentos estereotipados, que poderão vir 

a definir comportamentos e percursos de vida. No âmbito desta dissertação, a 

investigação-intervenção foi também realizada no contexto do Jardim de Infância, cujo 

programa se desenvolve na secção seguinte.  
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1.1. Programa de Prevenção no Jardim- de- Infância 

 

 

No jardim-de-infância, foram desenvolvidas doze sessões formativas, em que se 

trabalhou com as crianças vários temas ligados à igualdade de género. 

A primeira sessão foi a apresentação do Projeto, em que se ajudou as crianças 

com as suas atividades plásticas para se conhecer o grupo de crianças e estas se sentirem 

mais à vontade na sessão seguinte. No final da apresentação, as crianças sentaram-se em 

círculo e a educadora perguntou às crianças qual o nome da sala. As crianças disseram 

que é a “sala da alegria” pois “temos um sorriso de orelha a orelha, porque somos 

felizes nos seus corações”. Ao explicar-se que se ia desenvolver atividades com 

eles/elas sobre sentimentos, conflitos, amizade, brincadeiras, cores, a educadora 

perguntou ao grupo de crianças como é costumam resolver os conflitos com os/as 

colegas. As crianças explicaram, então, que “às vezes, quando deixamos de ser amigos 

uns dos outros, costumamos bater-nos, dando pontapés e não brincando mais com essa 

pessoa Depois, a educadora perguntou como eles/elas se sentiam quando um/a colega 

lhes batia. Eles/elas responderam que ficavam tristes, e que sabiam que era incorreto e 

que deviam falar mais, explicando as razões de terem ficado chateados/as. Após isto, a 

educadora perguntou como eles/elas faziam as pazes. As crianças referiram que 

“fazemos as pazes, pedindo desculpa, dando carinhos e miminhos, dando sempre um 

beijo na cara e perguntamos «queres ser meu amigo outra vez?», “depois brincamos e 

ficamos amigos”.  

Posteriormente, a educadora explicou como era gerida e organizada a sala e as 

dinâmicas que são desenvolvidas com as crianças, com base em ferramentas artísticas e 

jogos pedagógicos. Um exemplo de uma atividade que é desenvolvida diariamente 

consiste em que as crianças se deitam no chão de olhos fechados, a ouvir uma música 

clássica como técnica de relaxamento. Após ouvirem a música, a educadora pergunta o 

que pensaram enquanto estavam a ouvir a música.  

No final da sessão, conversamos com a educadora sobre o desenvolvimento e a 

calendarização das nossas sessões ao longo do ano. Neste sentido, foi bastante 

interessante conhecer as crianças e as suas dinâmicas no dia-a-dia do grupo. A 

educadora mostrou-se sempre bastante disponível e, como trabalha com a metodologia 

de projeto, esta circunstância facilitou a entrada neste contexto. 
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A segunda sessão teve como tema “Gosto de Ser como Sou”, em que cada 

criança desenhou-se a si mesma, a sua família e as suas brincadeiras. Depois explicaram 

o desenho aos/às seus/suas colegas e tiveram de dizer uma característica positiva de 

cada amigo/a. Esta sessão teve como objetivos, ajudar as crianças a conhecerem-se, 

valorizar características físicas e emocionais, desenvolvendo assim sentimentos 

positivos sobre si mesmas, bem como, reconhecerem e valorizarem as diferenças de 

cada pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nas quatro sessões formativas seguintes, o tema trabalhado foi os sentimentos e 

emoções com o intuito de contribuir para as crianças os reconhecerem e conseguirem 

fazer ligações com experiências reais. Também compreendeu-se como os/as crianças 

resolvem situações de conflito tanto na família como entre pares.  

 A primeira atividade desenvolvida sobre este tema foi a dinâmica “Os smiles”, 

que consistiu em que as crianças, a partir de smiles com expressões faciais diferentes, 

tiveram de referir o sentimento e emoção que estavam presentes na imagem e 

seguidamente dar um exemplo de uma situação em que se sentiram como o smile que 

estava na imagem (Ex: Eu fico triste quando…). Depois, perguntou-se como resolviam 

quando estavam chateados/as com alguém e refletiu-se como se devem resolver os 

conflitos de forma pacífica. 
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 A outra atividade consistiu em que as crianças em pares fizessem desenhos 

numa cartolina relacionadas com as palavras família, escola, amor, amizade e casa, para 

perceber-se a conceção das crianças sobre essas palavras e o reconhecimento de 

diferentes afetos e sentimentos sobre a família, a casa e a escola e perceber as situações 

em as crianças desenvolvem esses sentimentos e compreender como os/as crianças 

resolvem situações de conflito tanto na família como entre pares. Sobre esta atividade, a 

nota de terreno que transcrevemos pode contribuir para compreender como correu: 

“[e]m relação à palavra Escola, as crianças desenharam as 

brincadeiras que fazem na escola, os/as amigos/as, a sala de aula 

e a educadora. Na palavra amizade, também foram 

representadas as brincadeiras no recreio e também os/as 

amigos/as com quem brincavam. Na palavra casa, as crianças 

desenharam a sua casa, brincadeiras que fazem em casa, a sua 

família e animais. Na palavra Amor, a turma desenhou bastantes 

corações, uma vez que «é onde guardamos as pessoas especiais, 

como os amigos, a família e os namorados» ” (Nota de Terreno 

14/01/2015). 

 

 A dinâmica seguinte teve como objetivo perceber a conceção das crianças sobre 

as palavras amor, amizade e felicidade. Neste sentido, foram distribuídas cartolinas de 

três cores: azul, amarelo e vermelho. Cada cor correspondia às palavras felicidade, 
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amizade e amor, respetivamente e, seguidamente, foram postas várias imagens na mesa 

para as crianças recortarem e colarem na cartolina conforme as suas conceções acerca 

da palavra escolhida. 

“No final da sessão, a educadora pediu às crianças que 

explicassem como é que se sabe quando as pessoas estão felizes. 

As crianças responderam; “quando estamos com as pessoas que 

gostamos”; “quando estamos com os nossos amigos a brincar”; 

“quando estamos na escola” “e estamos felizes quando 

sorrimos”; “quando sentimos borboletas no estômago” e 

“quando estamos com o coração cheio de alegria”” (Nota de 

Terreno 25/01/2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na oitava e nona sessão formativa, o tema foi “Os diferentes tipos de família”. 

Foi pedido às crianças que se sentassem no chão em roda para se ler o livro “Primeiro 

Nasci no Coração” que relata a história de uma menina que foi adotada por um casal 

homossexual e das suas aventuras e dia-a-dia em família. 

 Após a leitura do livro, as crianças estiveram a descrever a constituição das suas 

famílias, com quem vivem, as atividades que desenvolvem com estes/as e os seus 

animais. Seguidamente, perguntou-se o significado da palavra adoção, uma vez que no 

livro a menina é adotada:  
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“Todas as crianças disseram que não sabiam o seu significado, 

assim perguntou-se se nunca adotaram animais. Uma das 

crianças disse “é quando nós levamos um gato ou um cão para 

casa para cuidarmos dele”. Assim, conseguiram todos/as 

perceber que adotar uma criança também é cuidar e gostar dela 

em famílias diferentes da que nasceram. Uma criança também 

disse “todas as famílias são diferentes. O que têm em comum é 

gostarem uns dos outros”” (Nota de Terreno 8/04/2015). 

 

 O tema das duas sessões seguintes foram “os papéis e estereótipos de género” 

para compreender-se quais os estereótipos de género presentes nas crianças e as 

conceções sobre os papéis de género. Assim, foram mostradas diferentes imagens de 

uma figura que não tinha nenhuma característica física que desse para perceber se era 

rapaz ou rapariga mas tinha tinham objetos de profissões, de brincadeiras, de desportos 

e de tarefas domésticas. As crianças, sentadas em roda, tiveram de dizer se a figura 

presente na imagem era rapaz ou rapariga e depois justificavam as suas respostas.  

“No final da atividade, a educadora perguntou às crianças qual 

foi o objetivo desta atividade. Depois de pensarem muito, um 

menino disse «para percebermos que rapazes e raparigas podem 

fazer a mesma coisa e terem os mesmos gostos»” (Nota de 

Terreno 20/05/2015).  

 

 A última sessão formativa foi a festa final do Projeto. Inicialmente, cada criança 

fez um comentário sobre o projeto e foi realizado um jogo de mímica sobre todos os 

temas trabalhados com as crianças nas atividades do projeto. 

 

1.2. Programa de Prevenção no 1ºCiclo 

 

 A primeira sessão formativa no 1º Ciclo teve como intuito conhecerem-se os/as 

alunos/as das turmas, uma vez que é muito importante a ligação dos temas com 

situações da vida quotidiana das crianças e jovens. Assim, na primeira sessão, foi feita 

uma dinâmica que consistiu em que as crianças escolhessem uma qualidade e um 

defeito, um sonho, a profissão que gostariam de ter, o que mais os/as assustava, as 

atividades de lazer que costumam fazer e o que faziam nas férias. 
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 “A partir desta primeira dinâmica percebeu-se que a turma 

tem crianças de várias nacionalidades, assim, compreendeu-se 

que será fundamental trabalhar-se os temas dos direitos das 

crianças, refletindo sobre o respeito à diferença, o respeito das 

várias culturas e também trabalhar temas como o racismo, 

xenofobia, cultura e violência” (Nota de terreno, 25 de Fevereiro 

de 2015). 

 

 A partir da primeira sessão, decidiu-se que todas as sessões no 1ºciclo teriam 

como tema os direitos das crianças. Assim, a segunda sessão foi iniciada com uma 

explicação sobre os Direitos das Crianças, a partir de imagens em que as crianças 

tiveram que adivinhar qual o direito que estava representado. Seguidamente, foi pedido 

aos/às alunos/as para construírem um “cocas” sobre os direitos que estavam presentes 

nas imagens anteriores. Deste modo, as duas sessões seguintes foram para acabar de 

construir o jogo do “cocas”. Os direitos mais escolhidos pela turma foram proteção, 

amor, família, saúde e lazer. Depois do jogo estar finalizado, as crianças estiveram a 

jogar o cocas à vez com os/as colegas da turma.  

 Nas duas sessões seguintes, as crianças em pares desenharam um direito das 

crianças, numa cartolina, para ser apresentado à escola. Após a finalização desta 

atividade, foi realizado o jogo do elogio em que cada um/a escreveu um elogio para 

cada colega da turma. 
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 Na última sessão formativa foi distribuída a avaliação qualitativa às crianças, 

que continha 4 perguntas: “O que significou para mim participar no Projeto 

Art’Themis?”; “O que mais gostei?”; “O que menos gostei?”; “O que mudava/fazia 

diferente?” e, no final da avaliação, pedia para eles/as fazerem algum 

comentário/desenho sobre o projeto. No final da sessão, falou-se sobre a igualdade de 

género e com o objetivo de se continuar o trabalho com esta turma no ano letivo 

seguinte, deu-se um origami a cada criança. Às raparigas foi dado uma boneca de cor 

azul e aos rapazes foi dado um boneco de cor rosa. 

 

 

1.3. Programa de Prevenção no 2ºCiclo 

 

 

 O programa do 2ºciclo começou em Fevereiro, a meio do segundo período e, 

consequentemente, só foram desenvolvidas sete sessões formativas. Estas sessões foram 

desenvolvidas sobre dois temas, os direitos das crianças e os vários estereótipos e 

preconceitos. 

Assim, a primeira atividade desenvolvida com a turma, depois da apresentação 

da mesma, foi a visualização do vídeo “mudar o mundo”. À medida que as cenas do 

vídeo acabavam, fazia-se uma pausa e distribuía-se uma ficha a cada aluno/a da turma, 

para que escrevessem algo acerca dos sentimentos tanto da personagem como deles/as 

próprios/as, sobre aquele cena específica. Também tiveram de fazer um desenho sobre o 

que mudavam, para melhorar a cena a que assistiram e explicar à turma o que fariam de 

diferente e a razão dessa escolha, iniciando assim o debate sobre os vários direitos das 

crianças. 
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 Na atividade seguinte, foi distribuído um conjunto de folhas que continham os 

10 direitos das crianças, em que as crianças tinham de desenhar três direitos das 

crianças à sua escolha e, nos outros sete direitos, escrever um comentário em forma de 

frase, poesia ou palavras relacionadas com esse mesmo direito. 

 Depois de cada criança mostrar os desenhos e comentários à turma, falou-se 

sobre os conceitos de estereótipos e preconceitos. O debate foi iniciado com as 

perguntas “Sabem o significado de estereótipo?” “E o significado de preconceito?”. 

Algumas crianças já sabiam o significado dos conceitos e explicaram aos/às restantes 

colegas, dando um exemplo prático das suas experiências e vivências. 

 As últimas sessões formativas foram para a preparação do produto artístico final 

da turma. As crianças escolheram cantar a música “We are the World”, pois é uma 

música que fala sobre os direitos das crianças. Depois de ensaiarem a canção, deram a 

sua opinião sobre o Projeto, os temas trabalhados e as atividades desenvolvidas ao 

longo das sessões. 

“Neste diálogo, verificou-se que a turma gostou muito do 

Projeto e compreenderam os temas que foram trabalhados. 

Perguntaram se o projeto ia continuar para o ano e o que mais 

gostaram foi de desenhar os direitos das crianças e poderem dar 

a sua opinião sem nenhuma represália de informação errada ou 

de mau comportamento. Também acharam muito interessantes 

os estereótipos (palavra que maioria das crianças nunca tinha 

ouvido falar) e a maneira como as sessões foram desenvolvidas 

porque são dadas de maneira muito diferente das aulas normais” 

(Nota de Terreno, 11 de Junho de 2015). 

 

 

1.4. Programa de Prevenção no 3ºCiclo: 7ºano, 8ºano e 9ºano 

 

 

 O programa de prevenção do 3ºciclo foi desenvolvido numa escola básica e uma 

escola secundária de um concelho do Grande Porto. Assim, as turmas participantes do 

projeto foram uma turma do 7ºano, uma turma do 8ºano e uma turma do 9ºano. 

 O tema das primeiras sessões formativas foi sobre os direitos humanos. A 

atividade inicial deste tema foi a visualização de um vídeo que explica a história da 
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criação da carta dos direitos humanos. Seguidamente, mostrou-se um prezi com os 

cinco princípios fundamentais dos Direitos Humanos, e, para cada princípio, 

desenvolveu-se uma dinâmica. A primeira foi sobre o princípio “A pessoa como um 

valor em si”, em que cada aluno/a teve de desenhar uma pessoa sem levantar o lápis da 

folha. Esta dinâmica serviu para explicar à turma que apesar de todas as normas que nos 

ensinam na sociedade e que nos moldam, que todos/as temos uma perspetiva diferente e 

única sobre o mundo que nos rodeia e que não devemos de ser discriminados/as nem 

rotulados/as pelas nossas diferenças.  

 A dinâmica sobre o princípio “Solidariedade” consistiu em vendar 3 alunos/as e 

usar outros/as 3 para guiarem os/as primeiros/as pela sala de aula e a restante turma 

tinha o objetivo de pôr obstáculos à frente das pessoas vendadas. Depois, perguntou-se 

às pessoas que estiveram vendadas como se sentiram, em que todos/as responderam que 

a ajuda da pessoa que os/as guiava foi fundamental para não caírem. Assim, conseguiu-

se explicar a importância das pessoas serem solidárias umas com as outras. 

 Outra atividade, que foi desenvolvida em duas sessões, consistiu em grupo de 

quatro elementos fazerem um desenho e um comentário numa cartolina branca sobre um 

dos direitos humanos. 

 A terceira atividade foi o jogo sobre os direitos humanos. As turmas foram 

dívidas em grupos de 4 a 5 elementos e foi entregue a cada grupo as letras 

correspondentes a cada resposta (A, B, C e D). O jogo tinha várias perguntas com 4 

opções de resposta (A, B, C e D, também) e os grupos tiveram 2 minutos para discutir 

entre si e depois tinham que dizer a letra correspondente à resposta que consideravam 

correta. As equipas que acertavam na resposta certa ganhavam 1 ponto e assim 

sucessivamente. 

 O tema estereótipos e preconceitos foi trabalhado a partir da dinâmica 

“Concordo ou Não Concordo”: Deu-se um exemplo de estereótipo e os/as jovens 

tinham que ir para o lado esquerdo da sala se concordassem com a frase ou para o lado 

direito se não concordassem. Depois de dividirem-se nos grupos “Concordo” e “Não 

Concordo”, tinham que debater a sua opinião. Deixamos aqui o registo da nota de 

terreno sobre esta atividade. 

“(…) quando se disse a frase “ Os/As homossexuais não podem 

ser pais/mães”, a maior parte dos/as alunos/as concordaram com 

a frase. Uma das alunas defendeu que os/as homossexuais não 

podem ser pais/mães porque as crianças podem achar que é 
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correto ser homossexual e assim crescem homossexuais. 

Outros/as alunos/as defenderam que não achavam incorreto ser 

homossexual, no entanto, não devem ser pais/mães, porque as 

crianças necessitam de pais e mães e iam sofrer muito devido ao 

preconceito de terem dois pais ou duas mães” (Notas de terreno 

5 de Março de 2015). 

 

 A partir desta dinâmica, percebeu-se que era necessário trabalhar mais 

aprofundadamente sobre a homossexualidade, orientação sexual, transfobia, homofobia 

e lesfobia. Assim, decidiu-se desenvolver estes temas nas Jornadas de Abril, como irei 

explicar no ponto cinco deste capítulo. 

 Seguidamente a esta dinâmica, cada jovem mostrou um vídeo, um videoclip de 

músicas ou publicidades em que estavam presentes estereótipos e preconceitos. A partir 

dos videoclips, refletiu-se sobre as letras das canções, nas publicidades, discutiu-se a 

mensagem das mesmas e, com essas análises, os/as jovens perceberam que a 

comunicação presente no dia-a-dia transmite mensagens de valores e comportamentos 

estereotipados e preconceituosos. Assim, a partir deste tema, trabalhou-se a homofobia, 

lesfobia, transfobia, racismo e xenofobia e as várias formas de violência presentes na 

nossa sociedade. 

 A partir das várias formas de violência, trabalhou-se a violência do namoro. Este 

tema foi desenvolvido a partir de duas dinâmicas. A primeira foi a visualização de um 

filme que relata um caso de violência do namoro. Assim, com base nessa história, 

trabalhou-se o ciclo da violência, os tipos de violência e ideias que a sociedade ainda 

transmite sobre uma relação de intimidade. Neste sentido, mostraram-se frases como “ É 

normal que o/a meu/minha namorado/a mexa no meu telemóvel sem autorização”, “Não 

conto aos/ás meus/minhas amigos/as o que eu faço com o/a meu/minha namorado/a”, 

“Entre marido e mulher não se mete a colher”, “O/a meu/minha namorado/a ter ciúmes 

de mim é positivo, pois mostra que gosta de mim”.  

 Seguidamente a este debate, os/as participantes tiraram fotografias sobre amor, 

namoro e violência no namoro. Cada pessoa tinha uma ideia sobre uma representação de 

um dos três temas, escolhiam e desenvolviam os materiais necessários para estarem 

presentes nas fotos e na sessão seguinte os/as jovens tiraram fotografias aos/às seus/as 

colegas e às representações construídas.  
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1.5. Seminário Final – I Encontro do Art´Themis: Caminhos de um Currículo de 

Prevenção 

  

 

 Para finalização do Projeto Art´Themis, foi desenvolvido um seminário artístico, 

no final do ano letivo 2014/2015, designado como I Encontro Art´Themis: Caminhos de 

um Currículo de Prevenção, e realizou-se na Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto. Este encontro teve como grande objetivo a partilha de “produtos artísticos”, de 

conhecimentos, histórias e reflexões por parte dos/das participantes. 

 Neste sentido, cada turma teve a possibilidade de desenvolver um “produto 

artístico” sobre um tema trabalhado nas sessões. Cada turma escolheu o tema, bem 

como a ferramenta artística a apresentar. Assim, percebeu-se que todos/as o/as 

participantes estiverem bastante empenhados/as e motivados/as a desenvolver o seu 

trabalho final e que queriam ver os trabalhos das outras turmas. Notou-se também uma 

imensa criatividade e originalidade em relação à arte apresentada neste encontro. 

Todavia, as turmas do jardim-de-infância e do 2ºano do 1º ciclo não participaram, uma 

vez que os temas trabalhados pelas turmas do 2ºciclo e 3ºciclo não eram temas 

adequados para as idades entre os 5 e os 8 anos.  

 As turmas onde desenvolvi o meu estágio escolheram temas diferenciados. O 

5ºano escolheu cantar a música “We are the World” sobre os direitos dos seres humanos 

e das crianças. O 7ºano 1 escolheu a música “Perfect” da Pink para dançarem. Esta 

música foi escolhida, uma vez que a turma quis falar sobre as diferenças, que todas as 

pessoas têm as suas especificidades e diferenças mas devemos respeitá-las. A turma 

7ºano 2 gravou um vídeo sobre a solidariedade e amizade. Gravaram várias cenas em 

que alguns/as colegas eram gozados/as e outros/as jovens ajudavam nos momentos 

difíceis. O 8ºano também gravou um vídeo sobre a violência entre pares com a música 

“Tu és mais forte” do Boss AC. O 9º ano também escolheu fazer um vídeo, mas sobre o 

tema dos estereótipos de género. Este vídeo tinha cenas sobre as brincadeiras e as 

profissões ditas femininas e masculinas. 

 Assim, todas as turmas escolheram temas ligados às suas próprias realidades e 

experiências, o que torna as aprendizagens significativas para os/as protagonistas. Este 

momento de partilha e reflexão ajuda os/as jovens a desenvolverem um espírito crítico e 

a consciencializarem-se sobre os temas que foram trabalhados ao longo deste ano letivo, 

e só assim é que é possível uma mudança pessoal em que acreditem que todas as 
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pessoas merecem ter as mesmas oportunidades independentemente das suas 

características físicas, de género, éticas, religiosas e sexuais. 

 A ida ao I encontro do Art´Themis foi por todas as turmas escolhida como a 

atividade que mais gostaram de participar no desenvolvimento do Projeto. 

 

 

2. Atividades formativas 

  

 

 As atividades formativas no Projeto Art´Themis foram sempre uma prioridade, 

uma vez que é fundamental a formação contínua da equipa, para um melhor 

desenvolvimento do projeto.  

 

2.1. Reuniões de Equipa 

 

 O Projeto Art´Themis desenvolveu sessões formativas em três distritos, assim 

decidiu-se que para uma melhor articulação da equipa seria necessário uma reunião de 

equipa uma vez por semana. Estas reuniões tinham como objetivo de perceber como 

estavam a correr as sessões, dividir trabalho e discutir constrangimentos e situações que 

necessitavam de uma reflexão coletiva. 

 Além do desenvolvimento do Projeto, as reuniões tiveram sempre uma parte 

mais formativa, em que um elemento da equipa apresentava um texto ou um artigo 

científico sobre um tema ligado ao Projeto, como a importância da linguagem inclusiva, 

pedagogia freireana, a violência simbólica no currículo, entre outros. O texto que 

apresentei numa reunião foi “Eficácia e ética da metodologia investigação-ação 

existencial” de Barbier e Fourcade, que reflete sobre os pressupostos da investigação-

ação e o/a investigador/a coletivo/a. 

 

2.2. Formação da Equipa 

 

 Todos os anos, a UMAR organiza, em vários pontos do país, uma formação dos 

voluntários/as da organização. Assim, em Fevereiro de 2015 foi organizada uma 

formação para os/as voluntários/as do Porto, que participam em vários projetos da 

instituição, que também constituiu formação para a própria equipa do projeto 

Art´Themis.  



  

 64  

 

 Nesta formação, foram trabalhados vários temas, como a história e a 

metodologia desenvolvida pela UMAR nos programas de prevenção primária de 

violência de género, a importância da linguagem nas escolas portuguesas, o programa 

de prevenção no 2ºciclo e em centros educativos, bem como os resultados do estudo do 

ano anterior sobre a violência do namoro. Também foram trabalhadas dinâmicas do 

teatro do oprimido. 

 Nesta formação, fiz duas apresentações, a primeira sobre “A Prevenção Primária 

nos Jardins de Infância” e a segunda sobre “ Os resultados do projeto Mudanças com 

Arte II”. 

 

2.3. Formação de técnicas/os 

 

 O “Artways” é um programa de prevenção da violência de género e da 

delinquência da UMAR. Este projeto desenvolveu uma formação de dezoito horas para 

técnicos/as que trabalham na área da violência de género e doméstica.  

 Nesta formação, participei como formanda e trabalhei os seguintes temas: 

conceptualização da violência doméstica e de género e o seu impacto nas vítimas; 

procedimentos a desenvolver perante situações e sinalizações de violência; 

reestruturação das identidades de género e desconstrução de papéis de género; 

linguagem, cultura e poder enquanto construções e práticas sociais; culturas juvenis e 

adolescência, características dessas etapas e o programa da prevenção primária da 

UMAR.  

 

 

3. Formação Docente 

  

 Como já foi referido, a família e a escola são contextos de socialização das 

crianças e jovens e são também lugares em que os estereótipos de género são 

reproduzidos (Araújo & Henriques, 2000). Um desses exemplos é a própria linguagem, 

em que os/as docentes não acham necessário mudar para linguagem inclusiva, pois 

consideram que a linguagem que utilizam é neutra. Também está presente na forma 

como estão desenvolvidos os manuais escolares em que “[a] estereotipa de papéis de 

sexo em manuais de aprendizagem constitui uma área de preocupação, geradora de 

desigualdades na medida em que os discursos aí produzidos podem ser interiorizados 
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por rapazes e raparigas” (Araújo, 1998: 30-31), transmitindo valores e normas de 

conduta social marcados pelos estereótipos de género (Martelo, 1999).  

  Uma formação de docentes em igualdade de género constitui-se como essencial, 

não só pelas desigualdades e estereótipos presentes nas escolas portuguesas, mas 

também porque em Portugal os/as profissionais de educação (docentes e auxiliares 

operacionais) têm ainda pouca informação, e nenhuma formação, sobre como agir em 

situações sinalizadas, situações em que as crianças são vítimas diretas ou indiretas de 

violência doméstica. 

 Neste sentido, os programas de prevenção da UMAR desenvolvem uma 

formação certificada de cinquenta horas para docentes em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Esta formação é 

desenvolvida em paralelo com as sessões formativas nas escolas, com o intuito de 

trabalhar com os/as docentes das turmas participantes do projeto.  

 Os temas trabalhados nesta formação são: violência de género na escola, 

conceptualização da violência doméstica e de género e o seu impacto em contexto 

escolar, como intervir na escola, o programa de prevenção da UMAR, a linguagem, 

cultura e poder, enquanto construções e práticas sociais, espaços e tempos para uma 

construção da cidadania das mulheres, o currículo enquanto território de desafio para 

imaginar a mudança. 

 Depois de trabalhados todos estes temas, para finalizar a formação, é 

desenvolvido um seminário final em que os/as docentes apresentam os trabalho que 

desenvolveram com as suas turmas ao longo da formação. Este trabalho, que constitui 

requisito para avaliação da formação, tem como principal objetivo sensibilizar os/as 

docentes para trabalharem a problemática da igualdade de género nos programas 

curriculares da disciplina que o/a docente leciona.  

 O Projeto Art´Themis vai desenvolver uma formação de docentes sobre a 

promoção de igualdade de género no contexto escolar no último semestre do ano 2015, 

no entanto, no presente estágio tive a oportunidade de ser formadora na formação de 

docentes do projeto “Mudanças com Arte II” e do projeto “Artways” em que falei do 

tema “como intervir na escola”. 
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4. Intervenção com encarregadas/os de educação e comunidade educativa 

 

 

 No programa de prevenção de violência de género, é fundamental intervir com 

as famílias das crianças e jovens, uma vez que estes/as também são socializados/a por 

ela. Vieira defende que “muitas das práticas diferenciais de educação dos/as mais jovens 

resultam, sobretudo, de crenças estereotipadas dos pais e das mães, acerca dos papéis de 

género, e não das características reais das crianças” (2013: 20). Os pais e as mães 

adotam uma postura diferencial em relação aos rapazes e às raparigas. Deste modo, as 

raparigas são socializadas para serem sensíveis e emocionais enquanto os rapazes são 

formados para serem competitivos e independentes. Consequentemente, estas 

características são transmitidas para a área profissional, em que a mulher deve trabalhar 

em áreas relacionadas com o cuidar e ligada à componente emocional e os rapazes 

tendem a ter profissões mais relacionadas com áreas mais ligadas às manualidades e 

aparentemente mais competitivas. No que diz respeito às competências, os pais e as 

mães “sentem-se inclinados a supor que, para atingir os mesmos níveis de desempenho, 

em diferentes áreas de conhecimento, as raparigas precisam de se esforçar mais do que 

os rapazes” (Vieira, 2013: 45).  

 Posto isto, é fundamental trabalhar com a família e com a comunidade 

educativa, pois só assim é que conseguimos abranger as estâncias de socialização dos/as 

jovens. Neste sentido, na primeira reunião de encarregados de educação do ano letivo, 

falou-se sobre o Projeto Art’Thémis e dos seus objetivos e, nas reuniões do final do 

semestre, mostraram-se aos pais, mães e encarregadas/os de educação os “produtos 

artísticos” elaborados e construídos pelos/as jovens e, ao mesmo tempo, mostraram-se 

os temas que trabalhamos nas sessões formativas e a importância da consciencialização 

destas problemáticas na vida pessoal, social e profissional dos/das participantes. 

 

 

5. Intervenção em Parceria 

 

 

 Desenvolver e promover o trabalho em rede foi sempre um objetivo do 

Art´Themis, uma vez que a nossa metodologia de intervenção defende que a promoção 

de igualdade de género é necessário uma consciencialização de várias problemáticas.   
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Pois como Oliveira & Lopes defendem, 

“a estrutura de rede (as conexões que o ator [sic] pode 

estabelecer), a própria participação na rede e a força dos laços 

estabelecidos com outros atores [sic] são determinantes 

importantes nesse desenvolvimento de capacidades e 

competências” (2014: 536). 

 

 Assim, nesta dimensão do trabalho do Art’Themis, destacamos a Ação Jornadas 

de Abril, desenvolvida ao longo dos meses Abril e Maio nos três distritos em que 

decorre o Projeto, e nos diferentes agrupamentos em cada distrito e concelho. Nas 

Jornadas de Abril, as turmas em que desenvolvi as sessões formativas trabalharam sobre 

o tema a igualdade de pessoas LGBT, uma vez que, no tema dos estereótipos, a maior 

parte dos/as alunos/as afirmaram ser homofóbicos. Como habitualmente para outras 

temáticas, considerou-se que era essencial trabalhar em parceria com uma instituição 

especializada nos temas da homossexualidade e transsexualidade a desenvolver uma 

sessão sobre esses mesmos temas. Depois das sessões desenvolvidas, percebeu-se que 

foi de facto muito positivo para os/as jovens que tiveram a oportunidade que nunca 

tiveram que foi fazer perguntas sem terem medo de represálias e devido a essa abertura 

teve um impacto muito positivo. 

 

5.1. Reuniões nas Escolas  

  

 Ao longo do projeto, tivemos imensas reuniões nas escolas parceiras do Projeto. 

Os/as docentes como participantes do projeto, sempre deram a sua opinião sobre as 

temáticas que seriam necessárias trabalhar naquela turma especifica. As reuniões nas 

escolas também foram com o concelho pedagógico para se explicar como estava a 

correr o projeto, os pontos positivos e negativos. 

 Estas reuniões foram muito importantes, pois os/as docentes foram sempre um 

apoio no desenvolvimento das sessões e do seminário final do Art´Themis.  

 

5.2. Reuniões com as Autarquias 

  

            Em todos projetos de intervenção na comunidade educativa, é necessário 

construir parcerias com entidades locais. Neste sentido, fizemos reuniões com as 
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autarquias nas localidades onde desenvolvemos o Projeto, com o intuito de explicarmos 

a importância das temáticas educativas serem trabalhadas em todas as escolas 

portuguesas, não só nas participantes do Art´Themis. Outro objetivo nestas reuniões é 

desenvolver atividades e programas para sensibilizar a comunidade em geral e assim 

formar parcerias com as câmaras e juntas de freguesias.  

           Também fizemos reuniões em autarquias de localidades mais pequenas, com o 

objetivo de explicar o projeto e a importância do mesmo em localidades mais pequenas, 

em que normalmente projetos educativos deste tipo não são desenvolvidos. É essencial 

trabalhar-se com áreas geográficas mais no interior e não só optar trabalhar com pessoas 

das grandes cidades. É necessário trabalhar em várias localidades, pois o Projeto só 

conseguirá concretizar os seus objetivos se toda a comunidade estiver sensibilizada para 

a prevenção da igualdade de género.  

 

5.3. Projeto Marca’Dor 

 

 O Projeto Marca’Dor, em parceria com a UMAR, tem como objetivo alertar a 

sociedade civil para as consequências do flagelo da violência doméstica. Também será 

um alerta sobre as várias formas de violência de género, sejam essas marcas físicas e/ou 

psicológicas. 

  Esta sensibilização será feita através de histórias de vida de vítimas de violência 

de género e fotografias das marcas físicas. Seguidamente, será feita uma exposição de 

dez imagens dessas mesmas vítimas, representativas das dez histórias, com legendas 

/excertos retirados das histórias de vida, em que a apresentação seja em várias cidades 

do país. Também será escrito um livro que irá incluir as imagens representativas das 

histórias, com os relatos de vida transcritos para papel em formato de história de vida, e 

com a análise sociológica das histórias de vida. Haverá um documentário Radiofónico 

dividido em vários episódios e que será parte integrante do Projeto Marca’Dor: histórias 

e entrevistas através da jornalista Madalena Balça. Cada episódio contará uma história, 

com relatos e palavras das vítimas e também possivelmente das restantes pessoas 

envolvidas no projeto. 

 Durante todo o projeto, todas as vítimas que serão fotografadas ou entrevistadas 

terão sempre a identidade preservada e serão sempre avisadas sobre a evolução do 

projeto. 
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 Como estagiária da UMAR, fui encarregue de fazer parcerias com várias 

instituições de vítimas de violência doméstica. Deste modo, ao longo do meu estágio 

foram desenvolvidas reuniões tanto na FPCEUP como no Centro de Atendimento de 

Vítimas de Violência Doméstica da UMAR, o PRA´TI, para discutir-se o 

desenvolvimento do projeto, bem como tarefas necessárias de serem feitas.  

 O Projeto Marca’Dor está ainda em desenvolvimento, mas está previsto ser 

finalizado no próximo ano.  

  

5.4. Jornadas de Abril  

 

 Dos vários pressupostos do Projeto Art´Themis, ressalta o objetivo fulcral de 

envolver ativamente os/as participantes, de forma a se tornarem autênticos/as 

protagonistas da sua própria mudança, na prevenção da violência de género. Deste 

modo, a equipa do projeto juntamente com os/as jovens do projeto, desenvolverem o 

programa intitulado “Jornadas de Abril” que consistiu em dois eventos. 

 O primeiro evento foi a elaboração de um mural numa escola participante, para 

celebrar o 25 de Abril. Para o desenvolvimento deste mural, todas as escolas do projeto 

apresentaram produtos artísticos que desenvolveram sobre o tema “Não há Liberdade 

sem Igualdade”.  

 Na participação da construção do mural, as turmas em que desenvolvi a minha 

intervenção, escolheram o tema “A Igualdade das Pessoas LGBT”. Assim, foram 

dedicadas duas sessões sobre este tema, as quais já referi atrás, em que, na primeira 

sessão, os/as jovens viram o videoclip da música “Same Love” de Macklamore e Ryan 

Lewis e debateram a letra da canção que fala sobre os direitos das pessoas LGBT. No 

final da sessão formativa, cada jovem escreveu num papel um comentário ou pergunta 

que gostassem de dizer a uma pessoa LGBT. A segunda sessão foi desenvolvida com 

um técnico da ILGA que a partir das perguntas e comentários que os/as jovens fizeram 

na sessão anterior, debateu-se: os estereótipos de género, definição de orientação sexual, 

identidade de género, homofobia e transfobia e dúvidas dos/das participantes. No final 

da sessão os/as jovens escreveram uma mensagem para colocar no mural do 25 de 

Abril. Alguns exemplos dessas mensagens foram: 

“Não tenhas vergonha, estamos contigo!” 

“Uma pessoa homossexual deve ter os mesmos direitos do que qualquer outra pessoa” 

“Não julgues sem conhecer” 
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“Toda a gente tem o direto a ser quem é”2 

“Porque não ser gay? Porque não ser diferente?” 

“Não tenhas medo de admitir a homossexualidade” 

“Pode ser homossexual ou heterossexual, tem o direito a não ser gozado” 

“Não tenhas medo de sair do armário” 

“Não existe diferença, sejam vocês mesmos!” 

“O género não importa. O que importa é se existe amor” 

“Sê livre, independentemente do que sejas” 

“Não importa o género. O amor está sempre presente”. 

“Ninguém é diferente”. 

 

O segundo evento consistiu em três live painting performances do pintor italiano 

Francesco Zavattari, que elaborou em tempo real uma pintura resultante do debate entre 

os/as participantes. Estas três live performances culminaram numa exposição que foi 

inaugurada no dia 30 de Abril. 

A primeira performance foi no dia 27 de Abril numa escola do Distrito de Braga, 

com o tema Mulheres, Arte e Igualdade. 

A segunda, foi no dia 28 de Abril, numa escola do Distrito de Coimbra, com o 

tema Mulheres e o 25 de Abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, no dia 29 de Abril, na Trindade, local público da baixa do Porto, 

aberta à comunidade em geral, foi debatido o tema Violência contra as Mulheres. 
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Este evento promoveu um momento de protagonismo dos/as jovens e implicou-

os/as para a expressão de uma cidadania democrática, ao participar num debate que 

valorizou as suas opiniões e usufruíram de uma experiência única de participar numa 

live art performance onde experimentaram um contacto privilegiado com a criação 

cultural. Neste sentido, foi criado momentos de aprendizagem significativos em que esta 

vivência contribuiu para uma autoestima positiva que permitiu a partilha de momentos 

artístico, com reflexão sobre problemáticas para um caminho de igualdade e da 

erradicação de todos os tipos de violência. 

 

 

6. Outras ações de sensibilização 

 

          As ações de sensibilização são momentos esporádicos em que se reflete sobre 

uma problemática com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a mudança de valores, 

comportamentos e atitudes. 

          Assim, mesmo a UMAR defendo que para haver uma mudança de valores e 

comportamentos, seja necessário uma intervenção sistemática, estas ações são 

fundamentais para jovens que não têm a oportunidade de serem participantes deste 

Projeto, possam ter um momento para falarem e refletirem sobre temas que não estão 

presentes no currículo escolar. 

      Este tipo de ações que desenvolvi no meu estágio nas escolas básicas e secundárias 

foram todas sobre a violência do namoro. Esta problemática está presente na vida dos/as 

jovens, mas muitas vezes estes/as têm pouca informação sobre conceitos como os 

estereótipos e preconceitos, os vários tipos e formas de violência e como sair de uma 

relação abusiva. Neste sentido, estes momentos ajudam a trabalhar conhecimentos que 
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não conhecem, pois só uma pessoa informada é que pode refletir e só depois de refletir é 

que pode consciencializar-se e só aí é que pode mudar os seus valores, hábitos e 

comportamentos. 

        Outra ação de sensibilização que desenvolvi foi num jardim-de-infância em Ovar. 

Esta ação foi desenvolvida em três turmas entre os 4 e os 6 anos, como o objetivo de 

perceber quais os estereótipos presentes na vida destas crianças.  

          Neste sentido, fomos contactadas pela presidente da associação de pais e mães 

que percebeu que o seu filho de 5 anos já tinha estereótipos de género enraizados nos 

seus comportamentos. Assim, essa mãe falou com as educadoras sobre a importância de 

trabalhar os estereótipos de género com as crianças do jardim-de-infância, no entanto as 

educadoras acharam que não era necessário desenvolver essa temática pois não 

acreditavam que as crianças com aquela idade tinham de facto comportamentos 

estereotipados.  

           Posto isto, fomos à escola e trabalhamos com as crianças atividades para 

percebermos ou não se já havia ideias sobre os papéis de género. Para esse objetivo, 

desenvolveu-se a atividade das imagens da figura sem características físicas femininas 

nem masculinas, em que só tinha algumas ferramentas e objetos e perguntou-se às 

crianças se a figura era rapaz ou rapariga. A partir das imagens, percebeu-se de facto 

que as crianças já têm imensos estereótipos de género, que passam pelas brincadeiras, 

cores, profissões, roupas e comportamentos.  

          No final das sessões, as educadoras disseram que nunca pensaram que as crianças 

já tinham tantos estereótipos de género e que de facto é necessário trabalhar estes temas 

em idades precoces. 

 

 

7. Avaliação do Programa 

 

 Todos/as os/as participantes do projeto Art´Themis, avaliaram o 

desenvolvimento do mesmo. A avaliação quantitativa foi feita na última sessão do 

projeto, através da realização de um questionário anónimo igual ao questionários que 

os/as participantes preencheram na primeira sessão do projeto. Os resultados desta 

avaliação estão presentes na tabela seguinte: 
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Ano da 

Turma 

 

 

Resultado Pré- 

Questionários 

 

Resultado dos Pós-

Testes 

Melhoria de 

conhecimentos da 

Turma 

5ºano  67,6% 81,5% 13,9 % 

7ºano 1 71,7% 86,8% 15,1% 

7ºano 2 62,8% 83,8% 21% 

8ºano  75,2% 88,4% 13,2% 

9ºano 67,8% 87% 19,2% 

 
Legenda: Tabela 6 – Resultados das respostas dos/as participantes ao questionário quantitativo 

(em percentagem).  

  

 Deste modo, quantitativamente, houve uma melhoria de conhecimentos dos/as 

participantes, em que todas as turmas tiveram um aumento acima dos 10%. 

 Por seu turno, a avaliação qualitativa foi desenvolvida em dois momentos. 

Uma foi ao longo do ano letivo em que fizemos sempre um debate com os/as 

participantes sobre as problemáticas e as atividades desenvolvidas. A outra parte foi na 

última sessão do projeto em que se deu um folha com as perguntas, o que gostaram 

mais, o que gostaram menos e um comentário em desenho ou escrito sobre o que o 

projeto significou. Assim os comentários foram: 

 “Participar no projeto Art´Themis ajudou-me a aprender mais sobre a sociedade, 

e os tipos de estereótipos e preconceitos”; 

 “Aprendi muito e ao mesmo tempo diverti-me imenso”; 

 “Significou uma nova maneira de ver a sociedade”; 

 “Melhorei a minha cidadania e ajudou-me a crescer”; 

 “Para mim significou, como tornar um mundo melhor, sem violência”; 

 “Para mim significou respeito, adotei o que aprendi no projeto e fez-me ver o 

mundo com outros olhos”; 

 “Participar no projeto Art´Themis ajudou-me a realçar dentro de mim, os meus 

sentimentos”; 

 “Para mim, significou aprender mais e repensar em certos assuntos, como a 

igualdade de género e estereótipos”; 
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 “Ajudou-me a perceber muitas coisas e que não devo julgar alguém pela sua cor, 

orientação sexual, etc…”; 

 “Que as raparigas e os rapazes tenham os mesmos direitos”; 

 “Gostei de vários vídeos que nos mostraram, porque mostraram a realidade de 

uma forma divertida”; 

 “Deveria haver estas sessões em todas as escolas, anos e turmas”; 

 “Significou que estou a fazer trabalhos diferentes e únicos que nem todos da 

minha escola fizeram”; 

 “Ajuda as pessoas a serem menos preconceituosas”; 

 “Acho que foi e é um projeto excelente que permite todos os jovens aprender 

mais sobre os problemas sociais desde o bullying ao preconceito e do 

preconceito à violência no namoro. Aprendi bastante com este projeto e gostava 

que a nossa turma continuasse envolvida em projetos tão importantes como 

projeto Art´Themis”; 

 “Sobre o projeto Art´Themis acho que devem continuar a fazer o que tem feito 

até agora, porque acho que assim todos juntos podemos fazer a diferença no 

meio de tanto preconceito e tradições”; 

 “Significou bastante, aprendi algumas coisas novas do que não tinha 

conhecimento”; 

 “Aprendi que os rapazes e raparigas podem ter gostos iguais e que as pessoas 

serem muçulmanas não quer dizer que sejam terroristas”; 

 “Aprendi que aquilo que dizia e fazia aos meus colegas era errado e que devo 

aceitar e respeitar as pessoas como elas são”; 

 “Sê livre. 

Não deixeis que os outros te prejudiquem a orientação da tua vida 

Tu marcas o teu destino. 

Segue em frente”. 

 

 Com base na avaliação qualitativa, percebe-se que os/as participantes refletiram 

sobre os temas trabalhados, ao mesmo tempo que se divertiam com os jogos 

pedagógicos e as ferramentas artísticas. Também pelos comentários escritos, 

compreende-se que aprenderam mais sobre as problemáticas da sociedade e que tiverem 
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momentos que conseguiram realçar sentimentos, pensamentos e convicções sobre os 

temas trabalhados. 

 Assim, nota-se que a metodologia com base em ferramentas artísticas, jogos 

pedagógicos e vivências dos/as participantes tem um impacto muito positivo tanto na 

participação ativa dos/das participantes nas sessões, mas também em outras aulas e 

disciplinas. Este primeiro ano do Projeto deu para sensibilizar os/as participantes para as 

problemáticas da desigualdade de género. No próximo ano, ao aprofundar as mesmas 

problemáticas que foram trabalhadas este ano por parte das crianças e jovens será 

possível avançar um pouco mais para mudar os comportamentos, atitudes e valores 

homofóbicos, racistas, misóginos e sexistas e, consequentemente, desenvolver uma 

cultura de paz e respeito. 

 A avaliação dos/das docentes também foi qualitativa e desenvolvida como a 

avaliação dos/as jovens. Assim, ao longo das sessões, os/as docentes deram a sua 

opinião sobre o que estava a correr bem e quais os temas importantes para serem 

trabalhados naquela turma. Na última sessão, os/as docentes também preencheram um 

questionário com perguntas abertas sobre a importância deste projeto na vida educativa 

e pessoal dos/as participantes. 

 

Na sua perspetiva, enquanto Diretor/a de turma, quais as vantagens e 

desvantagens deste projeto? 

Penso que este tema deveria continuar a ser explorado uma vez que é de extrema 

importância. (Docente 2ºano) 

Os temas tratados foram muito interessantes e apelativos, ajudando as crianças a terem 

uma consciência mais aprofundada no desenvolvimento emocional.  

Todos os temas que ajudem a intervir no melhoramento da criança perante a sociedade 

em que está inserida. 

As técnicas tiveram uma postura muito agradável em relação aos alunos, pois criaram 

momentos muito intensos, de empatia, comunicação e sobretudo criaram uma grande 

relação afetiva entre todos. (Educadora JI) 

Penso que os alunos, de um modo geral, estão abertos a qualquer temática no âmbito 

do projeto. Contudo, pareceu-me que a temática “Estereótipos e Preconceitos” lhes 

tocou particularmente. (DT 5ºano) 

Permitiu que os alunos abordassem temas muito próximos das vivências dos mesmos. 
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(8ºano) 

Vantagens: 

Quebra da rotina; 

 Aprofundamento de conhecimentos em áreas específicas; 

Dinâmicas e metodologias de trabalho/Abordagem do seu agrado; 

Possibilidade de realização de trabalhos criativos; 

Abertura da escola à sociedade civil/Mudança. 

Desvantagens 

Risco de abordagem parcial dos temas; 

 Falta de controlo do comportamento dos alunos; 

Risco de abordagem invasiva de alguns temas. (9ºano) 

Como diretora de turma considero que este projeto só tem vantagens, uma vez que 

aborda temas essenciais para o exercício de uma cidadania equilibrada e respeitadora 

das diferenças entre todos os membros da comunidade educativa, familiar e cidadãos, 

prevenindo futuramente comportamentos de risco e atitudes radicais. (7º1) 

Considero que a calendarização é excelente uma vez que permite o trabalho dos vários 

conteúdos ao longo do ano letivo. Atendendo às características dos alunos considero 

que as sessões dedicadas aos preconceitos e estereótipos deveriam ser mais 

trabalhadas, pelo que sugiro que, caso haja continuidade no próximo ano letivo, se 

continuar a trabalhar estas temáticas de modo a que os alunos as assimilem e integrem 

na sua vivência diária. Outra temática muito pertinente a desenvolver seria a 

responsabilidade (quer a nível da amizade, quer a nível do namoro, quer a nível 

escolar), assim gostaria muito de continuar para o ano com o projeto. (DT 7º2). 

 

 

Na sua opinião, qual a importância deste projeto, de intervenção sistemática, no 

sucesso académico e de vida destes/as jovens? 

Todas as crianças são diferentes, no entanto, fica sempre muita coisa que aprendem 

retida, nuns mais que noutros, daí achar que seria importante dar continuidade ao 

projeto. (Docente 2ºano) 

Penso que o número de sessões não é suficiente para que se verificassem alterações nos 

níveis de sucesso. Do mesmo modo, o peso de outros fatores externos tem uma 

influência significativa na relação com a escola, sendo muito difíceis de alterar (DT 

5ºano) 
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Contribui, pois motiva os alunos para a escola e ajuda a transmitir valores. (DT 8ºano) 

O reforço motivacional é um dos pilares fundamentais do sucesso educativo dos 

alunos. 

A formação cívica também é um dos pilares fundamentais da escola. 

Considerando as duas premissas referidas poder-se-á considerar que este tipo de 

intervenção contribui para o sucesso académico dos alunos. 

A temática desenvolvida, a par de outras, contribui de forma sólida para a educação dos 

jovens para a cidadania, ou melhor, para o exercício de uma “cidadania ativa”. 

Aproveito, enquanto professor, para agradecer o empenho e a dedicação, bem como a 

qualidade global das sessões ministradas. (DT 9ºano) 

É estimulante para os alunos e permite uma melhor integração escolar e na sociedade, 

através de temas de grande importância para a melhoria das atitudes e comportamento 

dos alunos. 

É bastante importante, pois como já referi anteriormente, pode prevenir os 

comportamentos desajustados, como por exemplo o bullying e outros comportamentos 

que interferem certamente no sucesso educativo. Verificou-se nos alunos uma maior 

responsabilidade e dedicação no acompanhamento das aulas, assim como uma 

melhoria dos resultados escolares. 

Notei mudança nas suas atitudes e comportamentos, ficando mais motivados para a 

aprendizagem e problemas sociais, com vontade de modificarem as suas atitudes e 

preconceitos, para um melhor exercício da sua cidadania. 

Para o próximo ano letivo, gostaria que o projeto continuasse nesta turma pois o 

aprofundamento dos temas abordados e outros, com certeza que podem trazer 

mudanças significativas, nas atitudes, valores e comportamento dos alunos, não só a 

nível escolar, mas também familiar e social. (DT 7º1) 

O projeto permite-lhes refletir sobre diferentes temáticas de extrema importância 

enquanto alunos e o facto de ser dinamizado por alguém extra escola constitui uma 

maior motivação para os alunos e consequentemente maior envolvimento por parte dos 

mesmos.  

O período da adolescência é a fase ideal para se confrontarem com determinadas 

questões fundamentais para a sua formação - Quem sou eu? Quais as minhas 

preocupações? O que é um verdadeiro amigo? Quando devo dizer não? Como posso 

melhorar o meu desempenho na escola? Parabéns às técnicas pelo o trabalho fantástico. 
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(DTº2) 

Tem várias vantagens: 

Desenvolver os aspetos cognitivos, afetivos e de comunicação; 

Desenvolver a ligação adulto/criança, estimulando todo o aspeto sensorial, através de 

diferentes atividades; 

Participação ativa entre todos os intervenientes. 

Gostei imenso deste trabalho e das técnicas que o elaboraram. Foram muito criativas, 

imaginativas e sobretudo vivenciaram a felicidade que proporcionavam a estas crianças 

(Educadora JI). 

 

 

 Percebe-se, assim, que a avaliação dos/as docentes foi muito positivas e que 

acham fundamental a continuidade do Projeto, pois neste primeiro ano já notaram uma 

melhoria de atitudes e comportamentos face aos temas e problemas socias para um 

melhoramento do exercício da cidadania ativa, bem como uma maior responsabilidade e 

dedicação nas restantes aulas, melhorando os resultados escolares. 

 Os/as docentes também acham essencial a abertura da escola à sociedade civil e 

acham que as sessões terem sido desenvolvidas por alguém extra escola constituiu uma 

maior motivação para a participação nas atividades. 

 Assim, a maior parte dos/as docentes defendeu que tive uma boa postura com 

os/as alunos/as e ajudei a criar momentos muito intensos, de empatia, comunicação e de 

reflexão, que é essencial para a consciencialização das problemáticas. 

 No entanto, um dos docentes achou que houve uma falta de controlo do 

comportamento dos/as aluno/as e que, por vezes, houve um risco de abordagem 

invasiva, pois os/as jovens, quando dão a sua opinião, normalmente dão exemplos da 

sua vida, alguma experiência que já viveram, e este docente defende que dentro da sala 

de aula, as crianças e jovens são simplesmente estudantes e não devem falar das sua 

vivências. 

 Quase todos/as os/as docentes acham que no ano letivo seguinte é necessário 

trabalhar mais o tema dos preconceitos e estereótipos. 
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8. Discussão dos Resultados: Problemas Emergentes da (Des)igualdade de Género 

e da Violência de Género 

 

 Na referência já efetuada à problematização teórica que, no âmbito do presente 

objeto de estudo e de intervenção, desenvolvi, torna-se agora importante atualizá-la e 

enriquecê-la com o contributo dos dados recolhidos durante o estágio, através das 

técnicas e procedimentos utilizados, no seu confronto dialogante com as teorias 

mobilizadas que considero serem as mais pertinentes para esta reflexão. 

 

8.1. A Desigualdade de Género nas Escolas Portuguesas 

 

 As questões de género são desvalorizadas na sociedade portuguesa, assim, 

muitas vezes a violência de género é silenciosa e invisível. Hoje em dia, a mulher ainda 

é vista como inferior ao homem. Estas conceções sociais manifestam-se tanto na vida 

pessoal como na vida profissional das mulheres portuguesas. Estes comportamentos e 

valores não partem de um vácuo, são fruto de conceções, orientações e valores que 

criam uma determinada filosofia social que permite a sua penetração e disseminação de 

comportamentos machistas e sexistas, pois como defende Bourdieu (cit. por Dias 2007), 

“as mulheres expõem-se, como que inconscientemente, à dominação masculina e aos 

papéis de género daí decorrentes porque o habitus do seu sexo vê a referida dominação 

como uma construção social naturalizada” (Dias, 2007: 163).  

 Esta desigualdade entre sexos, em que os homens são considerados superiores às 

mulheres, é vista com muita naturalidade entre as crianças e os/as jovens. As raparigas, 

são as próprias a afirmar que “não é justo, mas o mundo é feito assim”, levando a uma 

normalização da desigualdade de género. Os rapazes acreditam que as características 

masculinas são superiores às características femininas e sentem-se confortáveis com 

isso, mostrando que os estereótipos de género afetam a conceção que os rapazes 

defendem de “igualdade”. Como afirmava um jovem do 3ºciclo numa das sessões,  

“[s]e é para falar em igualdade porque é que só estamos a falar 

dos direitos das mulheres e não falamos dos direitos dos 

homens? E porque é que há um dia da mulher e não existe um 

dia do homem? Também estão a discriminar os homens. Eu não 

gosto dessas coisas de feminismos. A mulher depois começa a 
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ganhar terreno e qualquer dia é superior ao homem” (Nota de 

Terreno, 7 de Abril de 2015). 

  

 Atualmente o“[t]rabalho e família emergem cada vez mais como duas fontes 

importantes para a realização pessoal de homens e mulheres” (Dias, 2007: 155), no 

entanto as mulheres ainda são vítimas de desigualdades na área profissional.  

  Entre jovens, ainda existe a ideia que os homens têm de trabalhar para sustentar 

a família, enquanto as mulheres podem trabalhar mas sem prejudicar as tarefas 

domésticas e o cuidar dos/as filhos/as. Muitos rapazes defendem que a obrigação das 

mulheres é tomar conta dos/as filhos/as.  

“Quem cuida da criança? Na minha casa, por exemplo, a minha 

mãe não trabalha porque tem a obrigação de tomar conta dos 

filhos” (Nota de Terreno,12 de Março de 2015). 

 

 Neste assunto, nota-se uma grande diferença entre o discurso dos rapazes e das 

raparigas. Os primeiros defendem que as mulheres devem ficar em casa ou então, como 

muitos jovens disseram nas sessões formativas, “[a]s mulheres podem trabalhar fora de 

casa, mas têm de fazer na mesma as tarefas em casa” (Nota de terreno, 12 de Março de 

2015).  Já as opiniões das raparigas dividem-se, algumas raparigas querem trabalhar e 

acham que as tarefas domésticas devem ser partilhadas, muitas defendem que devem 

trabalhar “para ajudar o marido, mas quando formos mães devemos deixar o trabalho 

para tomar conta dos nossos filhos” (Nota de terreno, 12 de Março de 2015).  

 Nota-se, assim, que a conceção em que as mulheres têm características que as 

tornam mais aptas para “o cuidar” ainda está enraizada nas representações sociais sobre 

as características psicológicas e emocionais das mulheres. No entanto, muitas raparigas 

querem ter uma carreira profissional de sucesso: “[e]u acho que devo trabalhar para 

conseguir sustentar-me e não depender de ninguém, como a minha mãe depende do meu 

pai” (Nota de terreno, 12 de Março de 2015). Esta ideia vai em conta com o que defende 

Dias “O emprego feminino representa hoje o desejo de realização pessoal, em resposta 

ao ideal de igualdade preconizado pelo movimento feminista, nos anos 60, emerge 

como um requisito para uma vida autónoma” (Dias, 2007: 154). 

As desigualdades de género têm perpetuado a violência de género e constituem 

um problema social que mantém os preconceitos e estereótipos e que, 

consequentemente, contribuem para perpetuar a hierarquia social baseada no género, 
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continuando nos dias de hoje naturalizada e enraizada na nossa sociedade. As formas 

deste tipo de violência que é reconhecida como uma construção de poder, são subtis e 

muitas vezes invisíveis dentro de uma cultura e sociedade. As mulheres são vítimas de 

violações, escravatura sexual, tortura, violência verbal, mutilação genital e até mesmo 

assassinato, porque simplesmente nasceram num determinado sexo (Arnot, 2009). 

 As violências nas relações de intimidade manifestam-se de várias formas, física, 

psicológica, emocional, sexual e económica. A primeira consiste na violação de 

integridade física de uma pessoa, como bater, empurrar, dar murros, dar pontapés, puxar 

o cabelo. A violência psicológica e emocional abrange a intimidação, ameaças e 

humilhações. A violência sexual consiste no assédio sexual ou quando alguém obriga a 

outra pessoa a terem relações sexuais. A violência económica pode acontecer quando a 

vítima está dependente economicamente do agressor e este aproveita-se desse facto para 

controlar e ameaçar, mas também acontece quando há uma discriminação a nível de 

salários e trabalho não pago.  

 A violência emocional e psicológica foi a mais debatida nas sessões, uma vez 

que os/as jovens consideram normal os/as namorados/as controlarem o que o/a outra 

pessoa faz: “[o] controlo e o ciúme só mostram que ele gosta de mim. Se não houver 

ciúme e se ele não quer saber onde estou, com quem estou e o que faço é uma prova que 

ele não quer saber de mim” (Nota de terreno, 7 de Maio de 2015).  

 Os/as jovens consideram normal mexerem no telemóvel do/a namorado/a sem a 

autorização do/a mesmo. Isso ficou claro, quando se desenvolveu o debate sobre este 

tema nas turmas do 3ºciclo em que maior parte dos/as alunos/as defenderam que não 

havia nada de mal em controlar a pessoa que se tem uma relação afetiva, como numa 

turma do 8ºano que tiveram a conversa seguinte: 

“Aluna F: “Acho normal o meu namorado mexer no meu 

telemóvel, mesmo quando não estou presente”. 

Aluna G: “Quem não tem nada a esconder não se importa!” 

Aluna H: “Eu acho super normal, temos que estar sempre 

atentas.” 

Aluno H: “É normal que quando a minha namorada está a 

mandar mensagem a alguém, que eu queira saber com quem ela 

está a falar! Afinal de contas, ela deve-me explicações.” 

Aluna M: “Quem não deixa é porque tem algo a esconder! 

Todos os namorados veem o telemóvel uns dos outros”. 
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Aluno E: “Também não é um grande problema. Como não tenho 

nada a esconder, ela pode ver à vontade. Eu também vejo o 

telemóvel dela por isso…” 

Aluno R: “É normal ver o telemóvel da minha namorada, no 

entanto, confio nela. (Nota de terreno, 7 de Maio de 2015). 

 

 Outra ideia que está muito presente, é a de que não se pode contar aos/às 

amigos/s o que fazem com os/as namorados/as. Na dinâmica do concordo/não concordo, 

em que se mostrou a frase “ Não devo contar aos/às meus/minhas amigos/as o que faço 

com o/a meu/minha namorado/namorada”, maior parte dos jovens concordou com a 

afirmação. 

Aluna A: “Não conto tudo o que faço com o meu namorado, não 

porque não posso mas porque acho que há coisas privadas que 

devem ficar só entre mim e ele”. 

Aluno B: “É muito bonito ires contar às pessoas o que fazes com 

o teu namorado. Acho isso ridículo”. 

Aluna C: “Acho que não há mal nenhum! Não vais contar a toda 

a gente, só às tuas melhores amigas”. 

Aluno B: “É mesmo de rapariga. Têm de contar tudo a todas as 

amigas” (Nota de Terreno, 7 de Maio de 2015). 

 

 Pode, então, afirmar-se que o desejo de controlar é associado ao ciúme, à 

insegurança na relação e à dependência emocional. A violência entre namorados/as tem 

como principal motivação, a crença de que o/a outro/a pessoa é “seu” ou “sua” 

acreditando assim que existe o direito sobre esse outro/a (Cristóvão, 2012). Outro 

exemplo de controlo nas relações de namoro, é o/a namorado/a proibir de vestir uma 

peça de roupa: 

Aluna Z: “Era o meu namorado proibir-me de usar alguma 

roupa que goste! Mandava-o logo dar uma volta”. 

Aluno Y: “Mas também há raparigas por aí que parecem que 

não tem roupa!” 

Aluno k: “Se a minha namorada usasse este tipo de roupa, eu 

dizia logo que não gosto e que era bom que ela não voltasse a 
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usar aquilo. Mas a minha namorada não faz isso, porque já sabe 

como eu sou” 

Aluna P: “Nós podemos usar o que quisermos, não são vocês 

que proíbem ou não!” 

Aluno k: “Mas ninguém está a dizer que proibimos, mas há 

roupas que não gostamos que a nossas namoradas usem” (Nota 

de Terreno, 7 de Maio de 2015). 

 

 Neste debate, compreende-se que todos os rapazes defendem que podem 

controlar as roupas que as namoradas vestem e acreditam que é normal haver um 

controlo por parte deles. A maior parte das raparigas também acha normais serem 

controladas pelos namorados. No entanto, algumas raparigas não concordam que os 

rapazes devam proibir as namoradas de vestirem o que quiserem, mostrando assim uma 

diferença de opinião em relação à restante turma.  

 Assim, nota-se que ainda há uma mentalidade sexista, em que os rapazes 

acreditam que podem e devem ter controlo das decisões, atitudes e comportamentos das 

respetivas namoradas. Também se percebe que as raparigas, embora não todas, acham 

normal estes comportamentos e acreditam que são manifestações de carinho e amor. 

 Deste modo, as relações afetivas dos/as adolescentes são baseadas em 

desconfiança, controlo e poder, em que a comunicação é feita a partir de ameaças, 

proibições e controlo nos telemóveis e nas redes sociais.  

 Apesar disso, alguns sinais de mudança são perceptíveis, mas precisam de um 

trabalho pedagógico mais prolongado para se constituírem em mudanças reais. 

 

8.2. A homossexualidade em contexto escolar 

 

 A homossexualidade ainda é um tema muito “tabu” nas escolas portuguesas. O 

currículo ainda é desenvolvido a pensar num “certo tipo de pessoa” em que a orientação 

sexual desse sujeito é heterossexual. Quando se fala em biologia do corpo e da 

sexualidade, quando se fala na literatura de romance, quando se desenvolve a história do 

nosso país e do mundo, discute-se sempre numa lente única em que as orientações 

sexuais das pessoas não estão presentes ou, quando estão, tem de ser entre um homem e 

uma mulher.  
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 O próprio tema da sexualidade ainda é pouco discutido em contexto escolar, pois 

considera-se que é um tema controverso. Assim, a escola opta por não discutir 

problemáticos relacionados com este tema, como a existência de diferentes orientações 

sexuais, passando a ideia que não existem alunos/as (nem docentes ou funcionárias/os) 

homossexuais no contexto escolar e que não é necessário falar destes temas com os/as 

jovens. Com isto, os/as alunos/as não sabem o significado de conceitos como, 

orientação sexual, pessoas LGBT, lesfobia e transfobia e transexualidade e acreditam 

que todas as pessoas são todas heterossexuais. 

 “[e]u não conheço ninguém homossexual, por isso é que nunca 

me preocupei de entender estes temas. Aqui na escola não 

conheço ninguém homossexual, nem tenho amigos 

homossexuais” (Nota de terreno, 16 de Abril de 2015).  

  

 A homossexualidade foi o tema mais controverso para os/as docentes. Todos/as 

eles/as falaram que era difícil discutir este tema, uma vez “que não é consensual”. 

Quando se falou dos vários tipos de família em consequência ao tema da 

homossexualidade, muitos/as docentes defendem que “as famílias homossexuais não 

são estruturadas; para uma criança crescer saudável, é necessário sempre um pai e uma 

mãe” (Nota de Terreno,21 de Abril de 2015). Assim, percebeu-se que este tema até nos 

próprios/as professores/as é visto como algo que não é “normal” e por isso “é melhor 

não se falar dessas coisas com os/as jovens” (Nota de Terreno, 9 de Abril de 2015). 

 “No final da sessão em que se falou sobre os estereótipos sobre 

as pessoas LGBT, o diretor de turma comentou que “é 

necessário ter sempre muito cuidado ao falar destes assuntos 

com os alunos, pois não podemos ser invasivos nestes temas, 

senão os pais não vão gostar e ainda arranjo um grave 

problema”” (Nota de terreno, 9 de Abril de 2015). 

 

 O facto de não se falar sobre estes temas nas escolas, faz com que os/as 

alunos/as não tenham nenhum conhecimento sobre estes temas, levando 

consequentemente ao preconceito por parte dos mesmos/as, como se percebeu nos 

vários debates que se desenvolveu em turmas do 3ºciclo, sobre os estereótipos e 

preconceitos sobre pessoas homossexuais. No entanto, também se notou que alguns/as 

alunos/as, já compreendem que existem várias orientações sexuais e que não há nenhum 
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problema de uma pessoa ser homossexual, como se percebe no debate na turma do 

8ºano. 

Aluno N: “Se fosse homossexual, matava-me. Não havia outra 

escolha”. 

Aluno O: “Mas estás-te a passar?! Não digas asneiras”. 

Aluno N: Claro! Já viste: era mesmo estranho! Eu não conseguia 

viver assim”. 

Aluno O: É estranho para ti porque és hétero. Como é estranho 

para os gays, tu gostares de raparigas. 

Aluna E: Se alguém aqui for gay, agora nunca vai contar porque 

pensa que todos pensamos como tu! 

Aluno S: “Já toda a gente sabe que sou homofóbico. Eu não 

escondo isso de ninguém. 

Aluna E: Se tivesses um amigo que fosse homossexual, deixavas 

de falar para ele? 

Aluno S: “Claro que não. Continuaria a ser amigo dele, não ia 

deixar de falar com ele por causa disso.” 

Aluna E: “Afinal não és tão homofóbico quanto pensas”. 

Aluno S: Pois, visto assim, talvez… mas continuo a achar 

estranho.” (Nota de Terreno, 14 de Abril de 2015). 

 

8.3. Os Estereótipos de Género na Escola 

 

 A igualdade de género deveria constar no currículo escolar, já que a escola 

representa um local de socialização entre as crianças e os/as jovens. Assim, este 

contexto deve surgir como impulsionador da Educação para a Cidadania, promovendo 

capacidades críticas e reflexivas dos/as seus/as estudantes. Desta forma, a escola deve 

proporcionar uma educação para a cidadania, em que os/as estudantes aprendam a 

respeitar as diferenças das outras pessoas, para que se consiga “ uma mudança 

significativa na construção do género e no significado de ser homem e mulher” 

(Magalhães et al., 2007: 46). 

 As mudanças sociais e culturais que o contexto português está a sofrer são 

evidentes na educação, por um lado, os grupos excluídos desafiam o modo dominante 

de abordar as conceções de aprendizagem, a relação professor/a - aluno/a e a maneira 
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como a escola está a ser orientada para um currículo universal, em que considera que 

todas as pessoas aprendem da mesma maneira e que deve deixar de lado as 

especificidades de cada criança e jovem e pensar as turmas como um todo, em que 

todos/as os/as alunos são considerados/as iguais. 

  O currículo oculto, em que o patriarcado e o sexismo têm imensa força, 

transmitem mensagens de reprodução social da hierarquia de género. Os estereótipos e 

preconceitos estão presentes nas relações docente – discente. Muitas vezes, as turmas 

são consideradas indisciplinadas, mas as causas dessa indisciplina em de ser pensadas, 

em vez de se concluir apressadamente que as crianças e os/as jovens não têm 

capacidades para estar na escola Em várias situações, os/as docentes na sua metodologia 

usam uma violência simbólica contra as alunas, principalmente, a partir da linguagem e 

da conceção que estes/as têm sobre as capacidades educativas e profissionais das 

mulheres e dos homens. Desta forma, os estereótipos de género na escola são visíveis 

nas interações pessoais entre os/as jovens e entre os/as alunos/as com os/as docentes e 

na própria linguagem utilizada na sala de aula. A linguagem é um exemplo de violência 

simbólica, uma vez que “ a linguagem utilizada pelo/a professor/a é fundamental e 

determinante [na] construção das identidades” (Bícaro, 2009: 38). Embora se considere 

que a utilização da linguagem universal é neutra e significa igualdade de tratamento, 

Cláudia Bícaro vem salientar que a linguagem aparentemente neutra reforça o papel de 

género masculino com o mais importante e relevante em comparação ao papel feminino. 

Deste modo, a linguagem reforça que os/as alunos/as são considerados/as pessoas 

iguais, em que se defende a neutralidade, no entanto a “ prevalência de um universal 

neutro na comunicação linguística usada na escola (e na sociedade em geral) que 

contribui mais uma vez para a invisibilidade feminina na construção social” (Araújo, 

1998: 31).  

  Assim, a escola, nestes constrangimentos e dificuldades num contexto tão 

plural, não está a conseguir ter capacidade para desenvolver uma educação que seja 

positiva na mudança pessoal e social das crianças e jovens. Nas escolas, a pedagogia 

desenvolvida é adaptada a partir de um universal neutro, em que as culturas 

subordinadas são como não existentes, como a cultura das raparigas em que se notam 

discriminações e um controlo apertado em como estas se devem se comportar. 

Consequentemente, a instituição escolar está a ajudar a reproduzir a construção social 

de feminilidade e de masculinidade estereotipadas e consideradas como opostas. 
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 De facto, os/as docentes não são seres abstratos, são seres humanos com as suas 

especificidades, são homens e mulheres com etnias, classes sociais, culturas, idades, 

capacidades e pré-conceitos e é muito difícil, tal como para todos/as nós, mudar os seus 

valores. Deste modo, a relação docente- alunos/as é muitas vezes marcadas pelo 

“… o poder e as limitações implícitas da oposição do professor 

[sic], os apelos para uma libertação coletiva ou para uma 

oposição à opressão tocam levemente a superfície das tensões 

que podem surgir entre professores e alunos [sic] enquanto 

sujeitos com interesses e histórias opostas, e com diferentes 

tipos de conhecimento e de poder” (Weiler,  2003: 96). 

 

 Araújo (1998) defende que a escola, embora tenha uma preocupação em 

controlar e regular as atitudes sociais e comportamentos dos/as estudantes, também 

espera-se que seja um local onde a mudança social se produza e que contribua para a 

emancipação social. Assim, a escola e a comunidade educativa devem repensar as suas 

metodologias para não reproduzirem estereótipos sexistas, mas sim trabalharem a 

cidadania com os/as alunos/as, uma vez que a escola é um contexto que forma 

cidadãos/as e em que “deve ser um contexto de igualdade, onde se respeita a 

diversidade e a diferença no processo de ensino/aprendizagem” (Magalhães et al., 2007: 

46). O escola deve também ser um contexto que deve dar importância as vivências 

dos/as estudantes, bem como  

“[p]roporcionar um conjunto de saberes, deve também 

proporcionar um conjunto de experiências e de modos de 

trabalho diferentes, que abram espaços para a emergência de 

outros saberes, de outros valores, de culturas diferentes da 

cultura valorizada escolarmente, enfim, para a emergência da(s) 

cultura(s) dos alunos que a compõem”  (Violante et al., 2005: 

s/p).  

 

 Desta forma, a escola deve tomar consciência que as representações socialmente 

construídas estão presente na sala de aula, bem como nas relações pedagógicas. Como 

referem Magalhães et al., “[ao] longo dos anos a escola tem sido considerada um local 

privilegiado de reprodução de assimetrias de género, mas simultaneamente, é vista 

como um importante local para promover intervenções e mudanças significativas” 



  

 88  

 

(2007: 53). Verifica-se, assim, a pertinência de uma intervenção primária, sistémica e 

sistemática nas escolas, uma vez que é essencial fomentar o desenvolvimento da 

cidadania ativa através da consciencialização para a mudança de comportamentos, 

atitudes e valores. Neste sentido, é fulcral, 

“[n]as sociedades que são regidas por interesses de grupos, de 

classes ou de nações dominantes, “a educação como prática de 

liberdade” - para a retomar uma expressão que resume a 

perspetiva de Paulo Freire – pede inevitavelmente uma 

“pedagogia do oprimido”; não uma pedagogia para ele [sic], 

senão uma pedagogia que sai dele [sic] mesmo” (Freire, 1979: 

40).  

 

Neste seguimento, a comunidade escolar deve cultivar a sensibilidade para a 

diferença cultural, de género e sexual. Contudo é necessário mencionar que “a 

sensibilidade de que falamos deve favorecer uma dimensão inclusiva na escola e não 

reduzir-se ao reconhecimento de uma alteridade que descamba, irremediavelmente, em 

assimilação cultural” (Violante et al., 2005:s/p). 

Quando referimos que a educação é fundamental para promoção de cidadania, 

não podemos restringir-nos somente à multiculturalidade. Isto é,  a igualdade de género 

é uma questão transversal a todas as problemáticas: direitos humanos, direitos das 

mulheres, estereótipos e preconceitos, violência nas relações de intimidade. A igualdade 

entre as pessoas é, necessariamente, trabalhada nas dimensões da classe social, etnia, 

orientação sexual, capacidade e idade. Assim, consideramos que a educação para a 

prevenção da igualdade de género também está ligada à educação para a cidadania, pois  

“[t]rata-se de construir a escola do Sujeito e da comunicação 

intercultural, isto é, de reconhecer que o objectivo da escola não 

é apenas preparar e formar jovens para s sociedade, ainda menos 

tendo unicamente em vista a inserção económica, mas sobretudo 

por eles próprios, para que se tornem seres livres capazes de 

encontrar e de preservar a unidade da sua experiência através 

das transformações da vida e da força das pressões que se 

exercem sobre eles” (Touraine, 1997: 377). 
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Desta forma, a escola deve proporcionar uma educação para a cidadania, cujo 

os/as jovens desenvolvam um sentido de respeito pelas outras pessoas, pela suas 

especificidades e pelas suas diferenças. Porém é necessário ressalvar que esta diferença 

não deve significar uma diferença de direitos. Assim a Educação deve proporcionar uma 

socialização inclusiva e integradora pois para além de dever promover uma educação 

para a inclusão, a Escola deve ser ela própria inclusiva, integradora e emancipatória. 
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Reflexão Final 

 

  

Após a discussão dos resultados, nesta reflexão final, irei esquematizar as 

inferências no desenvolvimento do meu estágio de intervenção-investigação, quer a 

partir da intervenção realizada, quer da reflexão produzida. 

 Os resultados e a experiência vivida no terreno contribuíram para cimentar a 

minha convicção de que é fundamental trabalhar com crianças e jovens para se construir 

uma rutura com a sociedade patriarcal, e, consequentemente, ajudar a desenvolver uma 

nova filosofia social que defenda a especificidade de cada pessoa e o respeito pelas 

diferenças e que compreenda que essas diferenças são essenciais para o 

desenvolvimento humano, como atores/as sociais e culturais. A escola, enquanto 

contexto importante de socialização e de produção e reprodução cultural e social, deve 

assumir-se “como um local privilegiado para a aprendizagem e cultivo de uma cultura 

de paz, contribuindo para a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e 

mulheres” (Costa, 2013: 40). Igualdade de género não é somente igualdade entre 

homens e mulheres, mas é também igualdade de oportunidades entre etnias, religiões, 

classes sociais e orientações sexuais. O grupo social homens assim como o grupo social 

mulheres são grupos heterogéneos atravessados pelas hierarquias sociais atrás 

enunciadas. A categoria género atravessa todas as outras categorias sociais, pelo que, 

numa perspetiva de interseccionalidade, a igualdade necessita ser pensada e 

equacionada na sua articulação com as outras categorias de divisão social.  

 Neste sentido, a prevenção primária tem um papel fundamental na promoção de 

igualdade de género, já que as representações de género estão enraizadas na cultura e as 

crianças e os/as jovens são socializados/as pela comunidade envolvente. A habitual 

reprodução de valores e padrões sociais, realizada pelas instituições, aqui incluídas as 

instituições educativas, tem de ser desafiada para ser possível abrir caminho para uma 

sociedade mais justa para todas e para todos. 

 Claro que a mudança de valores e comportamentos não vai ser logo evidenciada, 

é necessário tempo, uma vez que as questões de género estão profundamente enraizadas 

na nossa sociedade, na nossa cultura e em nós próprios/as. Neste sentido, não é só 

necessário desenvolver um projeto de sessões sistemáticas na escolas, mas também 

refletir sobre uma metodologia adequada para que as crianças e os/as jovens possam 

aprender, discutir e criticar as problemáticas relacionadas com a igualdade de género. 
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 A metodologia do Art´Themis é desenvolvida para que as crianças e os/as jovens 

sejam os/as protagonistas da mudança das suas atitudes e comportamentos e que sejam 

eles/elas a consciencializarem sobre os temas abordados ao longo das sessões 

formativas. A arte constitui-se como uma ferramenta pedagógica essencial que ajuda a 

compreender o mundo que nos rodeia, bem como as outras pessoas e nós próprios/as e 

desenvolve “um amplo conjunto de competências e interesses, de modo a identificar e 

promover o seu potencial e a encorajar a criatividade” (Euridyce, 2010: 7). Para além 

disso, promove uma atitude reflexiva e crítica sobre problemáticas essenciais como 

seres culturais e sociais, assim como apoia a aprendizagem pessoal e coletiva. Mais 

ainda, consiste num instrumento de partilha e de uma desconstrução de estereótipos 

sociais e culturais acerca da supremacia da masculinidade hegemónica, contribuindo 

para a valorização de uma sociedade plural em termos de género.   

  

 

1. Avaliação do percurso e desenvolvimento da intervenção-investigação 

 

 Ao fazer uma retrospetiva do meu estágio e, consequentemente, avaliar este 

percurso que durou um ano letivo, não posso deixar de salientar que a avaliação mesmo 

sendo uma avaliação mista, deu sempre prioridade à avaliação subjetiva, participativa e 

promotora de sentido.  

 Deste modo, a avaliação teve um cariz participativo e formativo, uma vez que o 

projeto foi sempre desenvolvido na partilha de opiniões e na estimulação de reflexão 

conjunta, emergindo assim, uma mudança coletiva. 

 Fazendo uma análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and 

Threats) sobre o Projeto Art´Themis, os resultados podem ler-se n a tabela seguinte. 

 

 

Pontos Fortes 

 Abertura das escolas à 

implementação do projeto; 

 O Art´Themis ter conseguido 

abranger todos os ciclos de ensino; 

 Participação ativa das crianças e 

 

Pontes Fracos 

 Resistência de alguns/as 

professores/as fase ao projeto; 

 Resistência da escola a uma abertura 

para a participação dos pais, mães e 

encarregados de educação; 
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jovens participantes do projeto ao 

longo das sessões; 

 A participação ativa de alguns/as 

docentes no desenvolvimento do 

projeto; 

 Avaliação ao longo do projeto; 

 Avaliação realizada pelos/as crianças 

e jovens e pelas/os docentes 

participantes do projeto; 

 Possibilidade de trabalho em rede 

com docentes e outras instituições; 

 A motivação, a participação, 

criatividade e originalidade dos/as 

participantes na preparação do 

produto artístico para apresentar no 

seminário final do projeto; 

 O momento alto de aprendizagem 

coletiva a partir da arte, que foi o 

seminário final. 

 

 Escolas com regras muito rígidas de 

comportamentos, vestuário por parte 

dos/as crianças e jovens; 

 Escolas com regras definidas sobre o 

espaço físico dos/das docentes e o 

espaço físico dos/as estudantes; 

 Pedagogia educativa muito virada 

para uma educação transmissiva e não 

para uma educação reflexiva, crítica e 

emancipatória; 

 Os/as estudantes não estarem 

habituados a trabalhar em grupo e a 

respeitarem a opinião dos/as colegas; 

 Os/as docentes não ouvirem as 

opiniões dos/as alunos; 

 Alguns/as docentes não aceitarem as 

problemáticas da promoção da 

igualdade de género nas suas 

disciplinas, não aceitando um trabalho 

de um currículo integrado; 

 Alguns/mas professores/as não 

deixarem as turmas participarem no 

seminário final do projeto. 

Oportunidades 

 Divulgar o papel de um/a profissional 

das ciências da educação em contexto 

de educação formal; 

 Intervir em diferentes ciclos de 

ensino; 

 Desenvolver uma pedagogia 

participativa com as crianças e jovens 

e com isso eles/as começarem a ter 

uma relação mais positiva com a 

Ameaças/Constrangimentos 

 A resistência dos/as docentes em 

relação a temáticas como a 

homossexualidade e famílias 

monoparentais; 

 A resistência das próprias escolas fase 

à metodologia que o projeto 

desenvolve; 

 As escolas estarem fechadas à 

participação da restante comunidade; 
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escola; 

 Perceber que este projeto tem um 

impacto positivo na vida das crianças 

e jovens; 

 Ter a oportunidade de ver alunos/as 

muito desmotivados/as com a escola 

e a tornarem-se participativos/as e 

motivados/as para aprender; 

 Ver a originalidade e criatividade das 

turmas no desenvolvimento dos 

produtos artísticos. 

 Dúvidas quanto à continuidade do 

financiamento do projeto no próximo 

ano letivo, impedindo assim uma 

intervenção contínua que é tão 

necessária para a consciencialização 

das crianças e jovens para a mudança 

de comportamentos e valores. 

 

 

 

 

 

Legenda: Tabela 8- Análise SWOT sobre o desenvolvimento do estágio. 

 

 Assim sendo, considero que houve muitos pontos fortes no desenvolvimento 

deste projeto. Um dos pontos mais importantes foi, de facto, a participação e motivação 

das crianças e jovens, tanto no desenvolvimento de atividades (artísticas ou jogos 

pedagógicos), como na reflexão e debate das problemáticas trabalhadas. Outro ponto 

positivo que é de referir foi o trabalho em rede, que possibilitou contributos 

imensamente importantes para o desenvolvimento dos objetivos do projeto, como a 

reflexão sobre a homossexualidade, homofobia, em que o contributo da IGLA 

(instituição especializada nestes temas) foi essencial para a mudança de ideias e mitos 

que os/as jovens têm sobre estas problemáticas. 

 Não posso deixar de referenciar os pontos negativos que estiveram presentes 

no desenvolvimento da implementação deste projeto. A mais visível foi a resistência de 

alguns/as professores/as face ao projeto, à metodologia desenvolvida bem como a 

algumas problemáticas trabalhadas nas sessões. Outra dificuldade que sentimos foi a 

resistência que a escola sempre colocou para uma abertura à participação dos pais, mães 

e encarregados de educação.  

 Outro dos pontos negativos que senti foi que em todas as escolas em que 

estive a desenvolver o meu estágio, as regras eram muito rígidas: de comportamentos, 

do vestuário para dos/as crianças e jovens, da utilização o espaço físico por docentes e o 

e por estudantes. 
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 Assim, a pedagogia educativa mais comum é muito virada para uma educação 

autoritária e não para uma educação reflexiva, crítica e emancipatória. Face a isso, os/as 

docentes não desenvolvem com os/as estudantes/as trabalhos em grupo, o que faz com 

que estes/as não estejam habituados/as a ouvir e a respeitar as opiniões e ideias dos/as 

colegas. Também foi notório que os/as docentes não ouvem as opiniões dos/as alunos, 

não deixando estes/as participarem, levando assim a uma tensão visível nas relação 

docente - estudante.  

 Outro ponto negativo consistiu no facto de alguns/mas docentes não aceitaram 

as problemáticas da promoção da igualdade de género nas suas disciplinas, uma vez que 

a preocupação principal é dar toda a matéria do programa previsto para aquele ano 

letivo específico. Apesar destes constrangimentos, a filosofia da UMAR na prevenção 

assenta na importância da integração destas temáticas no currículo de diferentes 

disciplinas, o que foi concretizado com as/os docentes que o permitiram.  

 Por fim, este estágio possibilitou-me várias oportunidades, como intervir em 

diferentes ciclos de ensino e com crianças desde os 5 anos até jovens de 18 anos. Esta 

faceta do Projeto deu-me a oportunidade de aprender a diferenciar a minha postura 

consoante a idade dos participantes no desenvolvimento das atividades e na própria 

linguagem que utilizo.  

 Ao longo do projeto, deparei-me com vários/as estudantes que, nas primeiras 

sessões, não participavam pois estavam desmotivados/as com a escola. Ao longo das 

sessões do Projeto Art’Themis foram aumentando a sua participação e motivação para 

aprender. Neste sentido, ao desenvolver uma pedagogia participativa, as crianças e 

jovens começaram a desenvolver uma relação mais positiva com o contexto escolar e 

com o saber escolar.  Outro ponto muito enriquecedor foi testemunhar o empenho, a 

originalidade e a criatividade dos/as participantes no desenvolvimento dos produtos 

artísticos para o Encontro Final, I Encontro Art’Themis: Caminhos de um Currículo de 

Prevenção, referido atrás.  

 Por tudo que fui evidenciando e refletindo, posso afirmar que este Projeto teve 

um impacto positivo na vida de crianças e jovens, não só na promoção da igualdade de 

género e direitos humanos, no respeito pelas outras pessoas e na prevenção da violência 

mas também nas suas experiências enquanto pessoas e estudantes no contexto formal. 

Também consegui divulgar o papel de um/a profissional das ciências da educação em 

contexto de educação formal, a partir do desenvolvimento da metodologia inovadora 

que utilizei nas sessões e na preocupação que sempre tive em ouvir as crianças e jovens, 
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dando assim a oportunidade de estes/as serem protagonistas da sua educação e formação 

e consequentemente na sua mudança pessoal e social. 

  

2. A mediação socioeducativa na problemática Igualdade de Género: 

problemáticas imergentes do Desenvolvimento Local 

 

 O campo das ciências da educação tem vindo a mudar e cada vez mais a alargar 

as suas áreas de investigação e de intervenção, sendo que o desenvolvimento local se 

constitui como um campo fundamental quer de intervenção quer de investigação no 

campo educativo. Em termos de reflexão final, enunciaremos algumas dimensões de 

intersecção entre o campo do desenvolvimento local e a área da promoção da igualdade 

de género na prevenção violência.  

 A desigualdade de género é um obstáculo ao desenvolvimento humano e social e 

impede o preenchimento das capacidades profissionais e satisfação pessoal, política e 

sexual das pessoas. 

 O diferencial do horário laboral, mais carregado para as mulheres, impede a 

participação destas em atividades de cidadania o que faz com que não possam dar as 

suas opiniões e ideias para as dinâmicas culturais da localidade, na mesma proporção 

que os seus concidadãos masculinos. Em termos locais, a sociedade fica prejudicada, 

uma vez que nem todas as pessoas podem desenvolver os seus talentos e 

potencialidades profissionais, artísticas e científicas da mesma forma, afetando assim a 

produtividade no trabalho, para além da já referida satisfação pessoal e profissional. 

 A promoção de igualdade de género leva a um maior equilíbrio da carga de 

trabalho, potenciando maior a participação ativa e aumentando a satisfação das pessoas 

e da sua felicidade. 

 As consequências da violência de género constituem um problema de saúde 

pública em que as vítimas ficam sujeitas ao terrorismo patriarcal. Estas vítimas sofrem 

muitas vezes de problemas de saúde gravíssimas, tanto a nível físico como a nível 

psicológico e emocional, impedindo assim a participação ativa da cidadania das 

mesmas, fazendo com que a própria comunidade seja prejudicada. 

 Este tipo de violência leva muitas vezes ao assassinato das vítimas, fazendo com 

que muitas crianças fiquem órfãs e, consequentemente, a comunidade fica ferida e 

magoada.   
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 A violência de género é uma violação diária dos direitos das vítimas e da sua 

liberdade — liberdade de circulação, liberdade de escolha, liberdade de participação — 

afetando o seu bem-estar e, consequentemente, a sua profissão ou o seu desempenho 

académico ou escolar. 

 Neste sentido, a prevenção da violência de género é fundamental para o 

desenvolvimento local, uma vez que as pessoas, ao serem saudáveis e livres, podem 

contribuir ao nível político, cultural, artístico e profissional. 

 A escola deve ser um recurso para o desenvolvimento de uma localidade uma 

vez que é a instituição mais constante e que pode abranger toda a população. Cada local 

tem as suas especificidades industriais e institucionais, mas a instituição escola está 

presente em todas as localidades e é um local heterogéneo onde estão presentes várias 

culturas e classes sociais. A escola reproduz conhecimento que é considerado útil, 

saberes que a humanidade produziu para as gerações seguintes, assim, deve trabalhar da 

promoção da igualdade de género e a prevenção da violência de género, pois são 

problemáticas culturais que impedem muitas vezes as pessoas de serem seres livres, 

ativas e felizes, fazendo com que as localidades não atinjam o seu máximo 

desenvolvimento. 

 Todavia, essa crítica há muito tem sido debatida nas ciências sociais, uma vez 

que estas acreditam na eficácia e exigência dos métodos quantitativos, na medida que o 

que é estudado é a experiência, a interpretação da pessoa que está a ser investigado/a ou 

é participante num processo de intervenção de desenvolvimento local, pois “aqueles 

[sic] que são questionados [sic] são suscetíveis de se interessarem pelas questões que 

lhe são postas, isto é, capazes de interpretar do seu ponto de vista o sentido do 

dispositivo que os interroga” (Canário, 1998: 185).  

 De facto, a cientificidade das ciências socias e em particular das ciências da 

educação torna-se um campo instável visto o que se pretende é interpretar e estudar os 

diversos olhares e interpretações das pessoas. Portanto, a educação necessita de uma 

articulação de conhecimentos, conceitos e métodos de outras áreas e disciplinas. A 

educação é uma ciência complexa e a sua cientificidade é 

“(…) centrada na situação e na diversidade das formas de 

justificação, estruturada pela lógica da narratividade, esta 

cientificidade do singular e da mediação, ocupa-se mais dos 

sentidos que dos “factos”, inscrevendo-se na mediação entre 
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estes e as opiniões. Na ingerência entre os [sic] sujeitos e os 

objetos” (Canário, 1998: 185). 

 

 Como agentes do desenvolvimento local, na área da educação, necessitamos de 

uma investigação prévia e uma atualização dessa investigação ao longo do processo do 

desenvolvimento de um local e de uma comunidade.  

 Assim, temos de decidir em primeiro lugar em que paradigma científico nos 

encontramos, já que não há prática investigativa sem um desenvolvimento rigoroso do 

método. Como investigadores/as e interventores/as em educação, devemos adotar uma 

metodologia participativa e cooperativa com a comunidade, pois devemos ter em 

particular atenção às especificidades do local, da comunidade e das diversas pessoas 

dessa mesma comunidade, fazendo com que eles/as sejam ativos no seu próprio 

desenvolvimento, uma vez que, qualquer participante não se limita a ser interpretado/a 

mas também “olha, escuta, interpreta e também interpreta o sujeito” (Canário,1998: 

185). Deste modo, a intervenção direcionada para a comunicação e o diálogo e para o 

reconhecimento das pessoas como participantes,  

“ (…) tem como fundamento ontológico e ético onde o [sic] ator 

[sic] social não é reconhecido [sic] apenas como objeto de um 

processo “sábio” de produção de qualificações. Mas como ser 

que dispõe de competências de a si próprio se qualificar e 

requalificar, isto é, como um ser que se narra construindo-se 

nesta narrativa” (1998: 186). 

 

Neste sentido, é fundamental a preocupação com a diferença e com a mudança e 

não pensar os/as participantes como homogéneos/as, entender as suas especificidades, 

pois é vital para predominar a flexibilidade, a diversidade e a abertura como um meio de 

intervenção e de transformação de realidades. Nesta linha de sentido, o essencial é 

fomentar o desenvolvimento da cidadania ativa através da consciencialização para a 

mudança de comportamentos, para que a educação possa contribuir para a construção de 

uma sociedade mais coesa e inclusiva.  
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