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A desigualdade de género é uma profunda injustiça. Mantém milhões de mulheres na pobreza em todo 

o mundo. As mulheres constituem metade da população mundial. No entanto, é-nos frequentemente 

negado o acesso igualitário à saúde, educação, e participação política e económica. É, antes de mais, 

uma questão de direitos, mas a desigualdade de género também prejudica significativamente o 

desenvolvimento económico de um país. 

  

O que é que isso tem a ver comigo? Sou apenas um professor, não um político. 

  

Os professores têm um enorme poder para promover a equidade de género e devem adotar um 

comportamento positivo na sala de aula. Os professores esquecem muitas vezes que, se tiverem 40 

alunos a trabalhar na sala de aula, estão a trabalhar com 40 alunos e cada um desses 40 alunos é único e 

especial, com os seus próprios talentos, com as suas próprias necessidades de aprendizagem, e com o 

potencial para serem bem-sucedidos e felizes, se lhes permitirem ou se forem ajudados. 

Contudo, muitos professores veem simplesmente 20 rapazes e 20 raparigas e quando os professores 

pensam nas crianças apenas em termos de género, começam a fazer todo o tipo de suposições sobre as 

mesmas, sobre o que gostam, as áreas em que são boas, e até sobre o que que deverão fazer quando 

acabarem a escola. 

  

Posso prometer-vos que nem eu nem nenhum dos meus colegas vamos para a sala de aula com a 

intenção de discriminar.  

Então, como é que isso acontece? 

 Talvez o preconceito de género esteja tão profundamente enraizado dentro de nós que nem sequer o 

reconhecemos. 

 

Ela tem razão, sabem. 

Venham comigo e vejam como os professores podem promover involuntariamente preconceitos de 

género. Oiçam. Os professores atribuem frequentemente tarefas de acordo com o género. 

  



Preciso de quatro rapazes fortes para mover as secretárias. As raparigas varrem o chão por baixo das 

secretarias. 

  

Os professores também fazem frequentemente perguntas que levam a uma distinção desnecessária 

entre os sexos. 

  

O que pensam os rapazes? Hmm….. e o que é que as raparigas pensam?  

  

Porque acha que os rapazes têm uma resposta e que as raparigas têm outra? Nós somos os seus alunos. 

Conhece-nos, somos seres individuais. 

 As pesquisas demonstram que os rapazes geralmente recebem mais perguntas do que as raparigas.  

Quem pode responder a essa pergunta, Marco? 

  

Os professores encorajam frequentemente os alunos a acreditar que certas emoções são inaceitáveis 

para um género. 

Para com essa gargalhada, não é nada feminino.  

 


