
Introdução

O género diz respeito, em geral, às características com as
quais cada pessoa se identifica e que as define como homem
ou mulher.

A sociedade frequentemente cria estereótipos, ou seja,
uma certa perceção de como deve ser a mulher e como deve
ser o homem, assim como a generalização dos seus
comportamentos e atitudes. Esta afirmação pode ser
confirmada em fatores como:

a posição do sexo feminino no local de trabalho e a
remuneração que aufere;

o assédio no local de trabalho;

a violência doméstica por parte, sobretudo, do homem.

A desigualdade da mulher
pode ser evidenciada na
pintura abaixo, a qual mostra o
androcentrismo, o ódio e a
violência para com as
mulheres:

Rape of Tamar, Eustache Le Seuer

A mulher no local de trabalho
No seu local de trabalho, as mulheres são as que, em

comparação com os homens e independentemente da raça,
mais se confrontam com o preconceito, a discriminação e a
violência.

Em 2019, a UE tinha, em média, uma desigualdade de
cerca de 16% entre o salário do homem e da mulher. Isto
deve-se, entre outras razões:
• às promoções feitas especialmente aos homens;
• ao número elevado de mulheres a trabalhar a tempo
parcial, normalmente por terem de cuidar de filhos
pequenas e de familiares com deficiências e doenças
diversas.

A Roménia é o país que está mais abaixo desta média,
com 3%.

A Estónia é o que está mais acima da mesma, com 25%.
Portugal está por volta da média da UE, com 16,3%.

Na UE, apenas seis países são considerados lugares onde
há igualdade de género (Bélgica, Dinamarca, França,
Letónia, Luxemburgo e Suécia).

No mundo, as mulheres têm, em média, 75% dos direitos
que têm os homens.

A diferença da participação no mercado de trabalho entre
homens e mulheres é de 11%.
(Estatísticas de 2019)

A violência doméstica
Relativamente à violência doméstica, esta acontece sobretudo com o sexo feminino, que é

controlado e agredido psicológica e/ou fisicamente por parte do masculino.
Este fenómeno pode suceder com a grande maioria das pessoas. Contudo, é visto principalmente

nos grupos mais frágeis, independentes ou indefesos da sociedade.
Até ao século XIX, a violência contra a mulher não era vista como a grande maioria a vê hoje. Era, na

verdade, considerada um ato de demonstração de autoridade e poder legítimo por parte dos maridos.
Todavia, com o aumento de manifestações e atos feministas, estes problemas começaram a diminuir

progressiva mas, também, lentamente e a ser combatidos a partir de 1990. Contudo, persistem até
aos dias de hoje.

Na UE:
Mais de um terço da violência contra as mulheres é doméstico (37%).

Em Portugal:
34% dos casos registados de violência foram domésticos;
79% dos casos de violência em geral são ações dos homens;
No ano de 2020, houveram 32 óbitos resultantes de violência doméstica, 27 dos quais foram

mulheres, 3 teriam sido homens e 2 trataram-se de crianças.
(Estatísticas de 2021)

O assédio no local de trabalho
O assédio no ambiente de trabalho é uma das situações mais

constrangedoras para o trabalhador. Na maioria dos casos
acontece sem a presença de testemunhas e afeta
psicologicamente as suas vítimas,
Que, em maior percentagem, são mulheres.

O assédio no meio laboral pode ser tanto sexual como moral.
Define-se como assédio sexual os atos, insinuações, contactos

físicos forçados ou convites impertinentes. Estes elementos
podem ser condições para manter ou conseguir o emprego.

O assédio moral passa por humilhação e práticas vexatórias e
intimidadoras sob o trabalhador com a finalidade de tornar a
vida do empregado intolerável.

Segundo estatísticas de 2019, na UE:
seis em cada dez mulheres já sofreram deste tipo de violência

durante a carreira;
e o número de vítimas é maior na Alemanha (68%) e em

Espanha (66%).
Este estudo foi realizado em Itália, Espanha, França, Alemanha

e Reino Unido por 5.026 mulheres.

Trabalho realizado por Beatriz Ferreira, Sandro Martins e Teresa Guerreiro, do 11ºF


