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Breve apresentação da CIG  
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   Instrumentos de Política 

Promotores da Mudança 

IV PNI - Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania 

e não Discriminação, 2011-2013  

 

IV PNCVD - Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, 2011-2013 

 

II PNCTSH – Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos, 2011-2013 
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A desigualdade e a génese da violência  

 Normalmente, as palavras desigualdade e diferença são 

tomadas como sinónimos.  

 Por isso se diz que querer a igualdade e a diferença é 

contraditório.  

 Desigualdade não é a mera diferença, mas a subordinação 

hierárquica. 

 Não está em causa tornar as pessoas iguais, no sentido de 

semelhantes ou não diferentes mas desfazer a criação, em boa 

parte legal, de uma hierarquia entre pessoas. 

 

 
Teresa Beleza, 1993 
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A desigualdade e a génese da violência  

“Os homens e as mulheres vestem-se de maneiras diferentes, têm 

ocupações diferentes, desempenham funções diferentes na família 

e na vida pública, distraem-se de maneiras diferentes, têm relações 

sociais diferentes e sexualidades diferentes. 

Não é, porém, nas diferenças que reside o problema. 

A questão está no modo como elas são mutuamente hierarquizadas 

e no facto de, na avaliação que a sociedade faz dos sexos, as 

qualidades, as características, os valores e as atividades das 

mulheres estarem sistematicamente subordinadas às dos homens.” 

 

Tove Stang Dahl, 1993 



O significado das palavras 
 

Homem 
substantivo masculino 
 
1.mamífero primata, bípede, sociável, que se 

distingue de todos os outros animais pelo dom 
da palavra e desenvolvimento intelectual;  

 
2.ser humano; ser vivo composto de matéria e 

espírito;  
 
3.pessoa adulta do sexo masculino; sujeito; 

indivíduo;  
 
4.popular marido; companheiro;  amante; homem de 

bem homem honesto; homem de Deus bom 
homem; homem de palavra homem que cumpre 
o que promete; homem feito homem adulto 

 
 Copyright 2003-2006, Porto Editora. 

 

Mulher 
substantivo feminino 
 
1.pessoa adulta do sexo feminino; pessoa do sexo 

feminino depois da puberdade;  
 
2.popular esposa; companheira; amante;  
 
3.conjunto das pessoas do sexo feminino;  
 
4.espécie de jogo popular; mulher de má vida 

prostituta; mulher de virtude bruxa; feiticeira 
 
 Copyright 2003-2006, Porto Editora. 
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Como é pensado             Como é pensada  

 um homem?                      uma mulher?  

Homem 
 

 

O homem é pensado como ser 

humano padrão da humanidade 

www.cig.gov.pt 

Mulher 

 
A mulher é pensada como o 

ser humano diferente do 

padrão 
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Sobre o conceito de Igualdade 
 

Homens Mulheres Humanidade 

Nem os homens são 
mais racionais do que 

as mulheres 

Nem as mulheres são 
espiritualmente 

superiores aos homens 
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Algumas questões sobre o conceito de igualdade de género 
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Existe uma representação social do masculino e 

feminino que está na génese da assimetria de 

poder e origem da violência doméstica 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Venus8.jpg


Construção Social da Desigualdade 

 

 Em cima da diferença de sexo criou-se uma 

desigualdade de género fundada na dicotomia 

emoção/razão como um dos mitos simbólicos da 

construção do poder 
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  A Iconografia do Estado Novo 
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  A Iconografia do Estado Novo 
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Evolução do Direito 

 

 Direito discriminador 
Papel ativo e construtivo do direito nas desigualdades. 
Acentuada distinção entre esfera pública e privada. 
Exclusão das mulheres e de outras categorias de várias atividades e 
direitos 
 

 Direito Neutro 
Revogação das discriminações. Mas onde o neutro tem por referência 
o padrão masculino 
 

 Direito anti discriminador ou igualitário 
Proibição de normas discriminatórias. 
Reconhecimento das ações positivas 
Questionar as tradições e as crenças 
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Conclusões 
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Princípios fundamentais 

 

 

Igualdade Cidadania 

Participação Interculturalidade 
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A construção social da desigualdade é como um 

iceberg 

 

 

 

 


