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ALGUNS DADOS 

} Dados do OMA – UMAR 2012: 
}  40 femincídios; 

}  53 tentativas de femicídio; 

}  45 vítimas associadas (entre as quais4 vítimas mortais, 8 vítimas diretas; 37 vítimas 
indiretas); 

}  77 filhos/as das vítimas; 

}  5 homicídios e 1 tentativa em casais do mesmo sexo (masculinos) 
} 1º semestre de 2013: 

} 20 femicídios e 21 tentativas de femicídio 
} http://www.umarfeminismos.org/ 
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A IMPORTÂNCIA DOS CONCEITOS (1)  

}  - lentes para a leitura da realidade; 
}  - contributos para a sua explicação /

compreensão; 
}  - contributos para a ‘construção do problema’ e 

a sua delimitação; 
}  - contributos para a construção dos caminhos, 

metodologias e estratégias para a sua 
resolução.  
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IMPORTÂNCIA DOS CONCEITOS (2) 

A importância de construirmos um quadro 
comum sobre o que consideramos ‘violência’ 
-  violência, conflito, agressividade, luta, força, 

poder; 
-  Indisciplina; 
-  - género, sexo, classe social, ‘raça’/etnia, 

orientação sexual; 
-  dominação, discriminação, opressão, 

exclusão, desvantagem; 
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VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

� Na linguagem do senso comum, 
violência aparece como sinónimo de 
outros termos - agressividade, 
constrangimento, força, luta. 

� Pensamos incorreto considerar estes 
termos como equivalentes.  

� Arriscamos a cair no substancialismo 
ou no relativismo. 
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VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

¨ A confusão entre estes termos - violência, 
constrangimento, força, agressividade, 
luta - conforta, reforça, contribui para a 
ideologia da violência. 

¨ Esta ideologia da violência é um elemento 
prévio e fundacional da cultura da 
violência.  
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A IDEOLOGIA  DE  VIOLÊNCIA 

� Esta concepção produz 2 efeitos: 
� A naturalização da violência  
� e ou  
� A tolerância da violência 
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COMBATER A VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

-  Pressupõe: 

 Combater a trivialização da violência e a 
ideologia da violência 
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DESIGUALDADE E VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

 

} Concepção social acerca deste grave 
problema social; 

} Rejeição das concepções 
individualizantes; 

} Concetualização das causas nas 
relações sociais de PODER; 
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VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

� Se violência e agressividade fossem 
termos intercambiáveis (a abordagem 
substancialista) faria parecer que os 
a g r e s s o r e s e x p r i m e m a s u a 
agressividade.  
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VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

} A sociedade chegou a um nível de civilização 
que já não considera que a vida selvagem e 
nas cavernas — a justiça pelas suas próprias 
mãos — seja a forma ideal de resolver os 
conflitos entre os seres humanos.  
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VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

¨ A cultura da violência contribui para: 
¨  - banalização e naturalização de v. 
¨  - confusão entre acção de ataque e ação de defesa; 
¨  -confusão entre agressor e vítima; 
¨  -confusão entre direitos, deveres, cidadania, 

participação, responsabilidade; 
¨  - revitimizar as/os mais fracos/as, mais 

desprotegidas/os.  
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VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

} A agressividade é a expressão de um mal 
estar interior; 

} O conflito é a expressão de interesses 
diferentes e, eventualmente (muito 
provavelmente), de sentimento de 
desvantagem; 
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VIOLÊNCIA VS PASSIVIDADE 

� Mais ainda: o problema advém de que 
a ausência de agressividade pode 
conduz i r à pass i v idade e , em 
consequência, à submissão e, ptt, à 
vitimação. 
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VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

¨ Se considerarmos violência como 
equivalente do uso da força ou se 
considerarmos todo o tipo de luta 
como violenta, o relativismo impedirá 
de reconhecer a importância de 
manifestarmos a nossa força, de 
exercermos a auto defesa: lutar 
contra as injustiças ou contra a 
violência de outros. 
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VIOLÊNCIA DE GÉNERO - CONFLITO 

� - concepção positiva sobre o conflito; 
� - natural entre os seres humanos que 
vivem em sociedade; 

� - condição de democracia; 
� - oportunidade para criar novas formas 
de relações entre os seres humanos; 



VIOLÊNCIA DE GÉNERO: 
CONSTRANGIMENTO 

¨ Da mesma forma, se v iolência e 
constrangimento fossem a mesma coisa, a 
sociologia, as instituições, não teriam 
razão de existir, já que toda a cooperação 
ou toda a aceitação de autoridade 
significa um determinado grau de 
admissão de constrangimentos sociais.  
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VIOLÊNCIA: DIMENSÕES CONCEITUAIS 

� - Intencionalidade; 
� - Propósito; 
� - Relação de poder; 
� - Consequências danosas | dolo; 
� - Contexto; 

 



DESIGUALDADE E VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

 

- sexismo,  
- homofobia (lesbofobia);  
- misoginia 
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O PERIGO DE ALGUNS CONCEITOS 

� Bullying  
� ‘violência simétrica’ 
� - biologismo 
� - “deseducação” / desescolarização 



CIDADANIA NA ESCOLA 

 
Cidadania: conceito contestado 

 
 
   

Não é qualquer noção de cidadania que importa num 
contexto de uma educação democrática.
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IGUALDADE DE GÉNERO 

- Algumas destas dimensões podem ser 
trabalhadas na escola (não só...); 

- É uma questão de direitos humanos; 
-  O combate à desigualdade e à 

violência de género, segundo os 
estudos, contribui para o 
desenvolvimento social e económico. 
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