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Trabalho realizado por Beatriz Condeço e Sofia Pinto no âmbito da disciplina de Sociologia.



Igualdade de 
género

■ Consiste na igualdade de direitos e 
liberdades para a igualdade de 
oportunidades de participação, 
reconhecimento e valorização e mulheres 
e de homens, em todos os domínios da 
sociedade, político, económico, laboral, 
pessoal e familiar.

■ Apesar de todos conhecermos este 
conceito, a desigualdade entre mulheres e 
homens no que respeita ao tempo 
dedicado a tarefas domésticas e cuidados 
a terceiros continua a passar de geração 
em geração.

■ Em média, as raparigas com idades entre 
os 15 e os 24 anos trabalham mais 
1h21m por dia que os rapazes, segundo 
revelam as conclusões do INUT.



A vida das mulheres e 
dos homens na Europa.

■ Esta realidade social ocorre tanto a nível 
europeu como nacional. A confirmação é 
feita por um estudo do Eurostat.

■ As mulheres continuam a cozinhar e a 
desempenhar mais tarefas domésticas 
diariamente do que os homens. Os dados 
são relativos a 2016 e espelham a 
desigualdade de género transversal a 
todos os países em análise.

■ Os casos de maior discrepância deram-se 
na Grécia, na Itália e em primeiro lugar na 
Croácia.

■ No caso português, constata-se que 
apenas 19% dos homens adultos 
desempenha algum tipo de tarefa 
doméstica diariamente, face a 78% das 
mulheres.

■ Portugal é o sexto país onde ocorre maior 
desigualdade nas tarefas domésticas.



Estereótipos 
relacionados

■ Outro estereótipo associado à família está 

relacionado com a guarda dos filhos 

quando ocorre um divórcio.

■ Existe uma ideia enraizada de que os 

cuidados dos menores devem ficar 

restritos à mulher partindo do principio 

que o homem não é tão capaz de cuidar de 

crianças.

■ Isso é prejudicial porque é justamente com 

a divisão de tarefas que as oportunidades 

crescem. Se a responsabilidade é só da 

mãe, obviamente que a mulher terá mais 

dificuldade para se inserir no mercado de 

trabalho.

■ Todos os estereótipos desenvolvem 

dificuldades noutras vertentes sociais.



A perspetiva de um irmão e uma irmã expostos à 
discriminação na família.

■ «Querido diário, hoje participei numa 

atividade em que representei um irmão que 

nada faz em casa. E assim foi. É sábado e os 

meus pais não estão em casa. Antes de 

saírem ordenaram que eu e a minha irmã 

arrumássemos os nossos quartos, a casa de 

banho e preparássemos o almoço, para os 

quatro. Por que razão tenho que fazer tudo o 

que a minha irmã faz. Afinal, o meu pai 

também não faz grande coisa. Estou no 

quarto a jogar playstation e a minha irmã a 

chatear-me a cabeça para a ajudar a fazer o 

almoço. Ela que o faça, afinal cozinha 

melhor que eu e é mulher.”

■ «Querido diário, hoje participei numa 
atividade em que sou uma irmã que tem um 
irmão que nada quer fazer. A circunstância é 
a mesma. É sábado e os pais não estão em 
casa. Antes de saírem ordenaram que eu e o 
meu irmão arrumássemos os nossos quartos 
e a casa de banho e preparássemos o 
almoço, para os quatro. Eu já arrumei o meu 
quarto e as minhas roupas na casa de 
banho e o meu irmão continua no quarto a 
jogar e ainda não fez nada. Não sou criada 
dele, nem é meu pai. Portanto, o meu irmão 
se quiser comer que venha ajudar, senão 
não come. Estou farta deste machismo, 
deste abuso. Vem-me falar da tradição que o 
pai também não fazia nada na idade dele. 
Pois, pois, mas a tradição já não é o que é. 
Para isso existe a evolução e a mudança.”



Origem do 
problema social:

■ Como todos os preconceitos e 

estereótipos, a desigualdade perante 

géneros na família foi desenvolvida ao 

longo das décadas. 

■ Nas sociedades, as mulheres têm uma 

representação social em que para além de 

serem mães, desenvolvem uma atividade 

profissional fora de casa. Mas para as 

mulheres do séc. XX, seria impensável pois 

a representação social era ser dona de 

casa responsável pelos trabalhos 

domésticos e pela educação dos filhos.

■ Existem outros estereótipos que estão 

associados ao preconceito, não 

necessariamente ligados à família.



Como podemos 
quebrar este tipo de 
discriminação?

■ Transformações como estas acontecem de 
forma gradual e lenta, no entanto podemos 
adotar um conjunto de comportamentos que 
influenciam positivamente a igualdade de 
género na sociedade.

■ A origem dos estereótipos está na educação 
e é aí onde mora a solução.

■ O papel dos professores é fundamental na 
hora de promover um ensino de qualidade  
em termos de género, e cabe a nós alunos 
querer ouvir e interiorizar toda a cultura 
benéfica para o nosso crescimento pessoal.

■ Devemos também educar o próximo, seja um 
primo ou até um pai. Tal como foi referido 
anteriormente, a chave é a educação e todos 
nós podemos fazer a diferença por muito 
mínima que seja, seja no nosso núcleo 
familiar ou profissional.



Conclusão:

■ Com este trabalho conseguimos compreender melhor as desigualdades que 

ocorrem no âmbito da família, e concluímos que existe muita discriminação para 

abolir, para além dos comportamentos que devemos adotar para conseguirmos 

esse efeito.

■ https://www.youtube.com/watch?v=ov0Ar44SuzA

https://www.youtube.com/watch?v=ov0Ar44SuzA

