
   O presente estudo foi desenvolvido pela turma C do oitavo ano, no âmbito da 
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 
   Este relatório que foi elaborado na disciplina de Português, apresenta os resultados 
do inquérito por questionário realizado junto dos alunos do 5º ao 12º ano de 
escolaridade do Agrupamento de Escolas de Sátão, que teve como objetivo conhecer a 
opinião destes quanto à igualdade de género, nomeadamente estereótipos e 
discriminação.  
   O questionário foi respondido exclusivamente via web com recurso à plataforma 
Formulários Google, entre 27 de maio e 1 de junho de 2020, tendo sido recolhidas 265 
respostas completas.  
 

Gráfico 1 - Acha(s) que se devem discriminar as pessoas que optem por uma 
orientação sexual diferente dos modelos considerados normais? 

    
           
Os valores obtidos foram extremamente claros: 92,1% é de opinião que não se deve 
discriminar as pessoas que optem por uma orientação sexual diferente dos modelos 
considerados normais, enquanto 1, 9% afirma o contrário e 6% não tem opinião.  
Constata-se uma mudança nas mentalidades, mas ainda assim há quem acredite na 
“diferença” entre pessoas. Além disso, ainda há aquelas que não têm opinião, o que 
mostra o seu desinteresse por esta questão. 
Como é possível perceber, existe ainda um caminho a percorrer para se conseguir 
alcançar uma mudança perfeita. 
 

Gráfico 2 - Qual das seguintes opções considera(s) “normais”? 
 

 



  Após a análise dos resultados, concluiu-se que, em 100% dos inquiridos, 84,2% 
considera que é normal uma rapariga praticar e ter melhores resultados em desportos 
do que os rapazes; 82, 6% acha que é normal uma rapariga preferir comprar roupas 
largas ao invés de roupas justas que favoreçam o seu corpo; 81,1%  um rapaz interessar-
se por moda; 76,6% uma rapariga cortar o cabelo muito curto; 64,9% um rapaz ter uma 
mochila cor de rosa; 54% um rapaz maquilhar-se por “passatempo” e/ou 
profissionalmente. 
Observamos que a maior parte das pessoas considera “normais” as afirmações 
apresentadas. Temos consciência de que a nossa maneira de ver cada situação tem 
vindo a mudar ao longo dos tempos. Se fizermos as mesmas perguntas a alguém que 
tenha mais idade, sem dúvida que as respostas seriam diferentes. No passado, o facto 
de um homem se maquilhar seria uma ideia completamente censurada… Hoje em dia, 
muitos homens maquilham-se, e devem continuar a fazê-lo se isto os faz sentir bem 
consigo mesmos. 
A partir destes parâmetros reconhece-se uma posição inesperada e não discriminatória, 
reveladora de uma mudança de mentalidades. 
 
Gráfico 3 – Na sua/tua opinião, os melhores alunos das turmas são, geralmente, 

rapazes ou raparigas? 
 

 

 
 
 
Verificou-se que 64,9% dos Alunos considera que são, geralmente, as raparigas as 
melhores da turma. 
Os resultados mostram que as raparigas tendem a empenhar-se mais a nível escolar, o 
que não quer dizer que não aconteça o mesmo com os rapazes. 
 
Gráfico 4. “As raparigas optam, normalmente, pelo Curso de Ciências e Tecnologias no 

Ensino Secundário.” 
 



 
 
Quase metade dos indivíduos que responderam ao questionário não tem opinião 
formada em relação ao futuro dos jovens ao nível das profissões, mas ainda há bastantes 
pessoas que associam o Curso de Ciências ao sexo masculino. O item “não tenho 
opinião” foi o mais votado (47,9%). Podemos assim concluir que grande parte dos 
indivíduos não tem uma opinião formada ou então não possui interesse pelo assunto, 
isto é, não formularam sequer uma opinião sobre esta matéria. Continua a existir quem 
concorde ou discorde com esta afirmação. 
 
 

Gráfico 5.  A quem associa(s) a profissão de eletricista? 

 

 
 A opinião dos Alunos distribui-se equitativamente pelos respondentes. Fica o registo de 
que, segundo os Alunos (43,4%), a profissão de eletricista é uma profissão 
desempenhada tanto por homens como por mulheres. 
Neste gráfico encontra-se representado uma das maiores questões da sociedade, a 
aceitação de ambos os géneros no mercado de trabalho e em empregos específicos.   
Desde sempre houve a distinção de tarefas entre homens e mulheres (que geralmente 
ficavam em casa). Quando estas começaram a exercer atividades lucrativas, ocorreu 
uma grande mudança nesta distinção. Podemos concluir que apenas as nossas 
capacidades interessam, que hoje podemos trabalhar onde quisermos, desde que 
estejamos aptos para fazer o que temos que fazer e que o género já não é o maior 
“obstáculo” para o nosso desenvolvimento profissional. 
 
 
 



Gráfico 6 - “Grande parte dos cargos superiores nas empresas é ocupada por homens.” 
 

 
    
Numa apreciação global, verifica-se que 41,1% dos Alunos concorda com o facto de os 
grandes cargos superiores nas empresas sejam ocupados por homens, havendo 38,1% 
que não concorda. 20,8% corresponde aos inquiridos que não têm opinião.  
Podemos perceber que grande parte das pessoas concorda que são os homens que 
ocupam os cargos mais elevados, enquanto que as mulheres conseguem cargos mais 
baixos. Ainda assim, alguns indivíduos não têm opinião sobre o assunto, o que mostra, 
novamente, algum desinteresse por estes temas. 
Apesar de hoje em dia se assistir a um maior número de mulheres a ocupar cargos, 
manifestando ideias mais criativas, continua a associar-se os homens aos cargos mais 
importantes e superiores. 

 
Gráfico 7 - “As tarefas domésticas devem ser realizadas pela mãe ou pelas 

raparigas da casa.” 
 
 

 
 
 



Como se pode verificar no Gráfico 7 apenas 3,8% dos Alunos acha que as tarefas 
domésticas devem ser realizadas por mulheres.  
Apesar de ser um número baixo, esta percentagem denota ainda uma mentalidade 
conservadora. 
Este gráfico é dos mais importantes. A ideia de que são as mulheres da casa que devem 
realizar as tarefas domésticas é um assunto que já vem de há muito tempo e que pode 
gerar grande discussão. Analisando este gráfico, podemos perceber que, atualmente, 
esta ideia já não é tão aceite, já que a maioria discorda completamente. Apesar de tudo, 
ainda existem pessoas que concordam com esta afirmação, havendo ainda quem não 
tenha opinião. 
As mentalidades mudaram e é bom testemunhar que na generalidade as pessoas não 
associam as mulheres às tarefas domésticas. 
 
 
 

Gráfico 8 - Os jovens do sexo masculino têm maior tendência para imitar os 

comportamentos relativamente ao consumo de álcool dos colegas. 
 

 
 
 
Um dado muito interessante recolhido nesta fase do trabalho é o de que os Alunos têm 
consciência que os jovens do sexo masculino revelam maior tendência para imitar os 
comportamentos relativos ao consumo de álcool dos colegas. 
Os resultados a esta pergunta indicam que a maioria das pessoas que respondeu a este 
inquérito vê os jovens do sexo masculino imitar os comportamentos dos colegas 
relativamente ao consumo de álcool e a ter necessidade de se igualar e assemelhar aos 
amigos. 
Muitas pessoas ainda relacionam os vícios negativos ao homem. No entanto, sabemos 
que todos estamos sujeitos a estes problemas, independentemente de sermos rapaz ou 
rapariga. Hoje em dia é normal encontrarmos um homem ou uma mulher num bar, por 
isso essa discrepância relativamente ao género não se coloca. 
 
 
 



Conclusão 
Face aos resultados obtidos no questionário, pode concluir-se que ainda existem alguns 
traços reveladores de uma mentalidade conservadora. Por outro lado, constata-se que 
muitos dos estereótipos que se julgavam incutidos na mentalidade dos jovens, e na 
sociedade em geral, se encontram transfigurados, uma vez que os paradigmas ditos não 
normais são agora tidos como comuns, triviais. 
Após esta apreciação, resta-nos agradecer a colaboração dos Alunos que responderam 
ao inquérito. 
 
 
 
 
 
 
 
 


