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INTRODUÇÃO:

OS ESQUEMAS 

INCONSCIENTES DE 

PERCEPÇÃO 

E DE 

AVALIAÇÃO DAS DIFERENÇAS 

SEXUAIS



A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS CORPOS

COMO EMERGE, NA NOSSA CONSCIÊNCIA,  A RELAÇÃO SOCIAL DA DOMINAÇÃO MASCULINA?

https://www.youtube.com/watch?v=aPH8O6nuMcQ



A OBJETIVIDADE DA EXPERIÊNCIA SUBJETIVA: 

A TEORIA MATERIALISTA: A ECONOMIA DOS BENS SIMBÓLICOS



A FORÇA SIMBÓLICA É UMA FORMA DE PODER QUE SE EXERCE SOBRE 

OS CORPOS E IMPÕE OS SINAIS COMUNS DA “HIERARQUIA” SEXUAL, 

FORÇANDO O PRÓPRIO CORPO AO JUÍZO DOMINANTE. 



A primeira mulher licenciada em Portugal e a 

domesticação dos corpos femininos

Domitila Hormizinda Miranda de Carvalho nasceu em Travanca da 

Feira, a 10 de Abril de 1871. Formou-se em Matemática, Filosofia 

e Medicina, na Universidade de Coimbra, em 1896, sendo a 

primeira mulher a frequentar esta Universidade. 

Finalizado o ensino secundário requereu a matrícula ao Magnífico 

Reitor e tornou-se a primeira mulher a ser admitida na 

Universidade de Coimbra, onde se matriculou em Outubro de 

1891. 

Como condição para a admissão, foi obrigada, por indicação do 

reitor, a trajar sempre de negro, com chapéu discreto e de um 

modo sóbrio para que não se evidenciasse entre os colegas 

masculinos sempre vestidos de capa e batina abotoada.



Ana de Castro Osório (Mangualde, 18 de Junho de 1872 — Lisboa, 23 

de Março de 1935), escritora, jornalista, pedagoga, feminista e ativista 

republicana portuguesa. Fundadora da literatura infantil em Portugal.

Às Mulheres Portuguesas, 1905, considerado o primeiro manifesto 
feminista português.

Texto completo em http://www.gutenberg.org/ebooks/63943

*

“O homem português não está habituado a deparar no caminho da vida 

com as mulheres suas iguais pela ilustração, suas companheiras de 

trabalho, suas colegas na vida pública; por isso as desconhece, as despresa

por vezes, as teme quasi sempre. 

*

Mas siga a mulher o seu caminho, intemerata e digna, sem recear o 

isolamento como o ridiculo — que nem um nem outro atingem 

o verdadeiro mérito e a sã razão.

*

http://www.gutenberg.org/ebooks/63943?fbclid=IwAR0AdZFbDDF32vFZ-tand1k8xNMHo9RxzxNO_mzFO4ARcvrIAFI7xNixNaM


O homem, passada a idade da poesia, segue triumphante o caminho da existencia, sem mais lhe 
importar com a sua inspiradora. Da deusa ideal dos seus sonhos faz a cozinheira habil, a dôna de casa 

ignorante e util, mixto de costureira e governante, a mãe paciente e sofredora dos filhos que são o 
seu orgulho.

*
A mulher, em geral, é, quando esposa, a companheira só para a vida banal e mesquinha — que nem por 

sombras deve abordar os graves pensamentos que preocupam o marido!...“
(...)

Quando ao homem fôr dado encontrar facilmente a mulher sua igual, comprehenderá quanto era louco 
preferindo-lhe esses pobres sêres que não têm assumpto para conversa fóra do ultimo figurino, da 

vida alheia e das criadas e seus costumes.
*

Comprehenderá então o que é o verdadeiro afecto entre esposos, e não mais preferirá essas que hoje 
diz amar, mas que no intimo despresa, como suas inferiores, que supõe.“

*
Tenha o coração alto e o espirito alevantado; não faça do amôr o ideal unico da existencia nem 

o seu unico fim. Pense no trabalho e no estudo, e deixe que as suas faculdades afectivas se 

desenvolvam livremente.

(...)



“DESCONIZAR”: 

JURISTAS PORTUGUESAS APRESENTAM QUEIXA CONTRA VICE-PRESIDENTE DO 

CHEGA (12-11-2021 – “PÚBLICO”)

A juíza conselheira Maria Teresa Féria de Almeida, líder da Associação
Portuguesa de Mulheres Juristas, considera que Pedro Frazão usou "linguagem
atentatória da honra" contra a deputada Joacine Katar Moreira.

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ) apresentou esta terça-
feira uma queixa à Procuradoria-Geral da República contra o vice-presidente
do Chega, Pedro Frazão, devido a um ataque verbal à deputada não inscrita
Joacine Katar Moreira. Nas redes sociais, o dirigente do partido liderado por
André Ventura passou pelo gabinete de Katar Moreira e tapou palavras num 
autocolante colado na porta – onde se lia "Descolonizar este lugar", passou a 
ler-se "desconizar".

A APMJ entende "que o referido tweet assume relevância penal,  
nomeadamente, à luz do disposto nos artigos 240º nº2 al.b) e 180º e 
182º do Código Penal, por empregar linguagem atentatória da honra
e consideração em razão do sexo e transmitir uma clara mensagem
de rejeição da presença das mulheres nas instâncias de poder", 
considerou a presidente da associação, a juíza conselheira Maria Teresa Féria de 
Almeida, do Supremo Tribunal de Justiça.



Autoridades falharam e Mónica foi queimada pelo 

marido.

Violência doméstica: Mónica foi queimada enquanto 

dormia com os filhos. 

Houve duas oportunidades perdidas antes de 

marido a tentar matar

13/11/2021



LIVRO DE CONDUTA DO 

SÉCULO XVI: 

UM MANUAL DE INSTRUÇÕES QUE 

PRESCREVE  E DESCREVE O 

COMPORTAMENTO LINGUÍSTICO 

IDEAL A SER ADOTADO PELAS 

MULHERES



E AS

IDEOLOGIAS DA LINGUAGEM

A Godly Form of Household Government (1598)

O manual oferece conselhos sobre como administrar uma casa de sucesso. 

Pertence ao género literário que era muito popular entre os primeiros leitores modernos. 

Como os livros de autoajuda contemporâneos que lotam as prateleiras das livrarias hoje, 

esse manual prescreve o que fazer para ter um casamento feliz, como administrar uma casa 

eficiente e como criar filhos bem comportados. 



É PROIBIDO CANTAR, de Eduardo Galeano (1940-2015)
.

Desde 1234, a religião católica proibiu que as mulheres cantassem nas igrejas.
As mulheres, impuras por herança de Eva, conspurcavam a música sagrada, que só podia ser entoada por 

meninos ou por homens castrados.
A pena de silêncio vigorou durante sete séculos, até ao início do século XX.

Poucos anos antes de lhes fecharem a boca, por volta do século XII, as freiras do convento de Bingen, nas 
margens do Reno, podiam ainda cantar livremente a glória do Paraíso. Para sorte dos nossos ouvidos, a 

música litúrgica criada pela abadessa Hildegarda (*), nascida para se elevar em vozes de mulher, 
sobreviveu sem que o tempo a tenha gastado sequer um bocadinho.

No seu convento de Bingen, e noutros onde pregou, Hildegarda não fez só música: foi mística, visionária, 
poeta e médica estudiosa da personalidade das plantas e das virtudes curativas das águas. E foi também 

a milagrosa fundadora de espaços de liberdade para as suas freiras, contra o monopólio masculino da fé.”
— in “Espelhos. Uma história quase universal”.

(*) — Hildegard von Bingen (1098 -1179), monja beneditina, mística, teóloga, compositora, pregadora, 
naturalista, médica informal, poetisa, dramaturga, escritora alemã e mestra do Mosteiro de Rupertsbergl

em Bingen am Rhein, na Alemanha. Santa e doutora da Igreja Católica.



O MANUAL ENFATIZA A IMPORTÂNCIA DO DEVER 

CRISTÃO, SUSTENTA UM IDEAL DE HIERARQUIA DE 

GÉNERO E ENDOSSAM UMA DOUTRINA DE SUBMISSÃO 

DA ESPOSA.

“UMA FAMÍLIA É UMA PEQUENA 

COMUNIDADE ONDE  A GLÓRIA 

DE DEUS DEVE SER PROMOVIDA”.

Sir Thomas Lucy of Charlecote and Family, c. 1625. Autor desconhecido. 



PATROCINADORA DOS MANUAIS DE CONDUTA?
Elizabeth I (1533-1603) 

Filha de Henrique VIII com a sua segunda esposa, Ana 

Bolena.

Elizabeth I subiu ao trono jovem: com apenas 25 anos de 

idade. 

Foi ela que estava na linha de frente do Reino Unido 

quando a Inglaterra tornou-se a principal potência 

econômica da Europa, vencendo embates contra a sua 

principal rival, Espanha.



MARIDO

*FALAR COM MUITOS HOMENS
*SEJA "DIVERTIDO“

*SEJA HABILIDOSO NO FALAR

ESPOSA

*FALAR COM POUCOS
*SEJA SOLITÁRIA E RETRAÍDA

*SINTA ORGULHO DO SEU SILÊNCIO

A imperatriz Teresa Cristina com seus três filhos: 

a princesa Leopoldina, o príncipe Pedro Afonso e a princesa Isabel. 

Tela pintada por Ferdinand Krumholz, em 1849. 



OS AMORES DE PEDRO E INÊS: O SILÊNCIO DA MULHER MEDIEVAL PORTUGUESA E O FEMINICÍDIO

“Agora é tarde, Inês é morta”.



LIVROS DE CONDUTA DOS

SÉCULOS XX E XXI: 

UM MANUAL DE INSTRUÇÕES QUE 

PRESCREVE  E DESCREVE O 

COMPORTAMENTO LINGUÍSTICO 

IDEAL A SER ADOTADO PELAS 

MULHERES



“DEFICIT MODEL”: 

A INFERIORIDADE LINGUÍSTICA DAS MULHERES COMO NORMA DA 

NATUREZA

JESPERSEN, OTTO 1922: LANGUAGE: ITS NATURE, DEVELOPMENT AND ORIGIN. 

JESPERSEN dedica um capítulo inteiro do livro intitulado "A Mulher" para descrever as diferenças na fala e no tom 

de voz das mulheres em comparação com os homens. Ele descreve o vocabulário das mulheres como menos 

extenso, mantendo-as no que ele chama de periferia da linguagem caracterizada pela ausência de eficiência linguística.

Jespersen atribui essas diferenças à divisão inicial do trabalho entre os sexos. 

Em sua conclusão, ele afirma que as mudanças sociais ocorridas na época "'podem eventualmente modificar até 

mesmo as relações linguísticas dos dois sexos'"



(1): anúncio da British Telecom

(Revista Radio Times, dezembro de 1994)

Homens e mulheres se comunicam de forma diferente. Você já 

observou? As mulheres gostam de sentar para fazer ligações. Elas sabem 

que estabelecer contato é muito mais importante do que o conteúdo 

do que você realmente diz. Os homens adotam outra posição. Eles ficam 

de pé. Sua linguagem corporal diz que esta mensagem será curta, afiada 

e objetiva. "Encontro você no pub, tudo bem?" Essa é a chamada de um 

homem. As mulheres não podem entender por que os homens são tão 

abruptos. Por que eles não podem compartilhar as alegrias simples da 

vida falando com os outros homens? 

"Conversar é um dos maiores prazeres da vida.  “É um lazer”, segundo 

W. Somerset Maugham. 

Ou, como disse outro escritor:

"A conversa das mulheres é como a palha em torno da porcelana. 

Sem ela, tudo estaria quebrado."



(2): Livreto de Conselhos

(British Telecom 1997: 17-18)

Assim como só podemos conhecer o "eu real" de outra pessoa através das suas 

palavras, só podemos nos familiarizar com nosso verdadeiro eu comunicando-nos 

aberta e plenamente com outras pessoas. A conversa, ao que parece, é a melhor 

maneira que temos de explorar toda a gama e diversidade de nossos próprios 

pensamentos, memórias e emoções. .. falar abertamente sobre nós mesmos não só 

ajuda outras pessoas a nos conhecerem, também nos ajuda a conhecer a nós 

mesmos e a sermos mais genuíno. .. . Algumas pessoas lutam ativamente para evitar 

serem conhecidas por outras pessoas. Agora sabemos que essa luta pode levar a 

uma forma de estresse que é capaz de produzir todo um conjunto de

problemas... 

Via de regra, as mulheres se sentem mais à vontade para falar com maior 

naturalidade sobre os seus problemas emocionais mais do que os homens. 

As mulheres também vivem mais que os homens. 

Isso pode não ser uma coincidência.



(3): Entrevista com um gerente de call center

.. . Estamos à procura de pessoas que possam conversar com pessoas, interagir, 

construir relações.

O que descobrimos é que as mulheres podem fazer isso mais facilmente, elas são 

definitivamente mais naturais quando fazem isso. Não soa tão forçado como no 

caso dos homens. De qualquer maneira. .. as mulheres são naturalmente boas 

nesse tipo de coisa. 

Eu acho que elas têm um nível de tolerância maior do que os homens .. .

Eu suponho

Nós selecionamos mulheres porque elas são mulheres e não por causa de qualquer 

coisa que tenham mostrado particularmente na entrevista.



Trabalho

Contratos não renovados a mulheres 

grávidas atingem novo máximo 

Foram comunicados os motivos de 2107 não 

renovações de contratos em 2020, mais 20% do 

que no ano anterior.

Mariana Oliveira

14 de Janeiro de 2022, 13:06 – “Público”

/trabalho
/autor/mariana-oliveira


"Foi por meio do trabalho que a mulher, em grande parte, superou a distância que a separava do homem; 

apenas o trabalho pode garantir-lhe a liberdade concreta."

.

“Para o homem ocidental médio, o ideal é uma mulher que se submeta livremente ao seu domínio, que não 

aceite as suas ideias sem discussão, mas que acabe por ceder às suas razões, que lhe resista de forma 

inteligente para, finalmente, se deixar convencer por ele. Quanto mais o seu orgulho for estimulado, tanto 

mais ele gosta que a aventura seja arriscada: é muito melhor domar Pentesileia do que casar com uma 

Cinderela complacente. "

.

"A ação das mulheres nunca foi senão uma agitação simbólica; apenas ganharam o que os homens quiseram 

conceder-lhes; não conquistaram nada: receberam. É que elas não dispõem dos meios concretos para se 

associarem numa unidade que se constituiria ao oporem-se. Não têm um passado, uma história, uma 

religião que seja delas; e não têm, como os proletários, solidariedade de trabalho e de interesses; não há 

sequer entre elas essa promiscuidade espacial que faz dos negros americanos, dos judeus dos guetos, dos 

trabalhadores de Saint-Denis ou das fábricas da Renault uma comunidade. Vivem dispersas entre os 

homens, mais intimamente ligadas, pelo “habitat”, pelo trabalho, por interesses económicos e pela condição 

social, a certos homens — pai ou marido — do que a outras mulheres.”

— SIMONE DE BEAUVOIR (9 de Janeiro de 1908 - 14 de Abril de 1986), filósofa, romancista, ensaísta, 

feminista e ativista política francesa. Excertos de ”Le Deuxième Sexe”, tome I, 1949.
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