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Igualdade entre homens e mulheres 
na União Europeia e em Portugal 
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Igualdade entre homens e mulheres na União 
Europeia e em Portugal 
 
Objetivo da UE: 

Integração  
da igualdade 
de género em 
todas as suas 

atividades 
 

Progressos são lentos e ainda não foi alcançada 

Elevar para 75% a taxa de 
emprego 

Dar prioridade à 
participação das mulheres 
no mercado de trabalho 

Idades compreendidas 
entre os 20 e os 64 anos 

“Europa 2020” – Estratégia  
da UE para o emprego e um 
crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. 

Maiores níveis de competitividade, 
produtividade, crescimento, 
coesão social e convergência 
económica. 
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Igualdade entre homens e mulheres na União 
Europeia e em Portugal 
 

Portugal ocupa a 39ª posição 
num total de 142 países 
avaliados. Países nórdicos são os 

mais igualitários. 

Itália, Brasil ou Grécia ainda 
têm diferenças bastante 
acentuadas. 

Fonte: Gender Gap Report do Fórum Económico Mundial de 2014 

 Carta das Mulheres: 5 domínios essenciais de ação 

• Igualdade no mercado de trabalho e igual independência económica para as mulheres e os homens; 

• Princípio «a trabalho igual, salário igual», para reduzir significativamente as disparidades salariais entre homens 
e mulheres; 

• Igualdade no processo de tomada de decisão; 

• Dignidade, integridade e o fim da violência; 

• Igualdade entre homens e mulheres fora da UE mediante a abordagem da questão nas relações externas e com 
organizações internacionais. 
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A participação das mulheres  
no mercado de trabalho 
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A participação das mulheres no mercado de 
trabalho 
 

1 Anos 60 

Aumento da procura de trabalho: emigração, 
êxodo rural, mobilização militar e guerra colonial. 

Inserção na economia: setores mais 
tradicionais (têxteis, confeções, calçado), setor 
terciário (apoio doméstico, pessoais, educação e 
saúde). 

2 Anos 70 

Aumento da procura de trabalho mas 
aumento do demprego feminino: 
desenvolvimento do setor do turismo e fim da 
guerra colonial. 

3 Últimas décadas 

Estabilidade na taxa de atividade: equilíbrio 
entre a redução da taxa de atividade masculina e o 
aumento da taxa de atividade feminina. 

Slide 7 

Março 2015 Mulheres em Portugal: onde estamos e para onde queremos ir 

Taxa média de atividade em Portugal, por sexo, 1990-2013 

Fonte: INE 2013 
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A participação das mulheres no mercado  
de trabalho 
 
Disparidade na participação no mercado de trabalho, por género e região, 1992, 2002 e 2012 

Fonte: ILO, Trends econometric models, 2012 
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(Des)igualdades 

1. Segregação Ocupacional 

2.Trabalho a tempo parcial 

3.Gap salarial entre géneros 

4.Conciliação do trabalho 
produtivo e do 
“reprodutivo” 
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(Des)igualdades 
Segregação ocupacional 

1 1 

2 

3 

 4 

 5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

A média europeia de mulheres  
que participam em conselhos de 

administração executiva é de uma  
para cada nove homens. 

Disparidades salariais 
podem resultar de: 
• Empregos diferentes em 

setores diferentes 
• Homens apresentam os maiores 

níveis de antiguidade 
 

Barreiras para a ascensão 
feminina a cargos de poder  
e liderança: 
• Estereótipos socialmente construídos 

e aceites ao sobre o papel masculino 
e feminino 

 

Ainda assim, nos últimos 3 anos, a participação feminina em cargos  
de gestão e liderança registou um aumento. 
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(Des)igualdades 
Segregação ocupacional (cont.) 
 
Presença de membros do sexo masculino e feminino no board das empresas 

Presença de presidentes do sexo masculino e feminino no board das empresas 

Fonte: European Commission, Justice, Gender Equality, Board Members, 2012  

Fonte: European Commission, Justice, Gender Equality, Board Members, 2012  
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(Des)igualdades 
Segregação ocupacional (cont.) 
 
Presença de membros do sexo masculino e feminino no board das empresas 

Presença de presidentes do sexo masculino e feminino no board das empresas 

Fonte: European Commission, Justice, Gender Equality, Board Members, 2012  

Fonte: European Commission, Justice, Gender Equality, Board Members, 2012  
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A mulher e o poder é uma má mistura; torna-as rancorosas e 

briguentas. 

                                                                             Agustina Bessa-Luís       
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(Des)igualdades 
Segregação ocupacional (cont.) 

Tipo de equipas de gestão (%) 

Fonte: Informa Dun & Bradstreet, I.E.S., SICAE 

Presença feminina nas empresas (%) 

Fonte: Informa Dun & Bradstreet, I.E.S., SICAE 
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(Des)igualdades 
Trabalho a tempo parcial 

Tendência evolutiva crescente nos últimos anos, 
em Portugal e na UE, em termos de emprego a 
tempo parcial 

Emprego a tempo parcial, em percentagem do emprego total, por sexo 

• A adoção do regime, em Portugal,  
é inferior à média da UE 

• A incidência do regime difere 
significativamente entre homens  
e mulheres 

• Participação dos homens também 
tem aumentado, nomeadamente 
devido a pedidos de horários flexíveis na 
tentativa de passar mais tempo em 
família 

 

 

Fonte: Eurostat 
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(Des)igualdades 
Trabalho a tempo parcial (cont.) 

Fonte: Estudo Netsonda 

Facilita o 
desempenho  

da maternidade/ 
paternindade 

 

Aumenta  
a qualidade  

de vida 

 

Aumenta 
 os níveis de 

produtividade 

Aspetos positivos VS 

• Oferece aos trabalhadores 
a oportunidade de 
equilibrar a vida 
pessoal com a vida 
profissional; 

• Maior participação  
da mulher no mercado  
de trabalho; 

• Possibilita a empregadores 
uma maior 
adaptabilidade às novas 
exigências do mercado. 

• Gerador de 
remunerações mais 
baixas; 

• Menor progressão na 
carreira; 

• Menores  oportunidades  
de formação; 

O Governo Português encontra-se a incentivar  
o emprego a tempo parcial 
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Aspetos negativos 

6 em cada  
10 inquiridos 
mostram-se 

favoráveis ao 
trabalho a  

tempo parcial 
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(Des)igualdades 
Gap salarial entre géneros 

Disparidades salariais entre homens e mulheres 

Fonte: Eurostat, 2012  

• Na EU há uma redução das desigualdades salariais verificada nas 
últimas décadas 

• Ainda se verifica uma disparidade considerável entre a 
média dos salários auferidos por homens e mulheres 

• As disparidades ocorrem independentemente de 60% dos 
licenciados universitários serem do sexo feminino 

 

 

Portugal 

Deverá continuar a combater: 

• A pouca flexibilidade 

• A segmentação do mercado laboral 

• E promover a negociação ao nível da empresa 

Discriminação 
direta 

Setores 
dominados 
pelo sexo 
feminino 

Diferentes 
métodos de 
recompensa 

Aptidões e 
competências 

subvalorizadas 
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União 
Europeia 

Portugal 
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(Des)igualdades 
Gap salarial entre géneros (cont.) 

Resulta numa: 

Crucial proceder-se à: 

Através de: 

De modo a: 

• Limitação à remuneração feminina 
• Imposição de barreiras à evolução na carreira 
• Limitação do potencial no local de trabalho 

 

• Correção das disparidades 

• Criação de empregos de qualidade 
• Atração de talentos 

• Aumentar os níveis de produtividade  e competitividade 

Discriminação existente: 

Condução do país ao crescimento social e económico 
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(Des)igualdades 
Conciliação do trabalho produtivo e do “reprodutivo” 

Os homens tendem a passar mais horas em trabalhos remunerados, ao passo que  
as mulheres passam muito mais horas em trabalhos domésticos, não remunerados. 

Fonte: INE  

Taxa bruta de natalidade 

Índice sintético de fecundidade 

Idade média da mãe ao nascimento de um filho, em Portugal 
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Os homens portugueses passam 96 
minutos por dia a cozinhar, limpar e a 
cuidar dos filhos, menos de 1/3 do tempo 
usado pelas mulheres portuguesas, que 
gastam 328 minutos por dia a realizar 
trabalhos domésticos, uma das diferenças 
mais expressivas da OCDE. 
   
Fonte: OCDE, Gender Equality in Education, Employment and 

Entrepeneurship, 2012 
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(Des)igualdades 
Conciliação do trabalho produtivo  
e do “reprodutivo” (cont.) 

Perfil das mulheres empregues, por idade, 1960-2010 

Fonte: OCDE 
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Estudos de Caso 

1. Objetivos e Metodologia 

2.Análise das Entrevistas 
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Objetivos e Metodologia 
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Objetivos e Metodologia 
 

 Objetivo: 

Complementar a análise anterior  
com a visão e a perspetiva de mulheres 
portuguesas sobre esta realidade. 

As esferas femininas 

Mulheres entrevistadas e seu perfil 

4 mulheres com 
elevados níveis de 
escolaridade (todas  
com formação superior) 

4 mulheres com 
menores habilitações 
literárias (escolaridade 
igual ou inferior ao  
9º ano) 
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Objetivos e Metodologia 
 

 

 

• Semiestruturadas (flexibilidade para se 
descobrirem novas dimensões de análise)  
– mais indicado para investigações 
qualitativas 

 

 

 

 

Entrevistas 
 

 

• Realizada por conveniência 

Amostra 

 

 

• Foi feita uma análise dos discursos e uma 
comparação entre os dois grupos 

 

 

 

 

Análise 
 

 

• Analisar a experiência das mulheres em 
interação com o seu meio, conhecer a 
perspetiva das mulheres e comparar o 
que une e separa as mulheres de cada um 
dos grupos 

Objetivo 
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Análise das Entrevistas 

1. Investimento em escolaridade 

2.Atividade profissional 

3.Conciliação do trabalho produtivo e “reprodutivo” 

Slide 24 

Março 2015 Mulheres em Portugal: onde estamos e para onde queremos ir 



PwC 

2º 

Análise das entrevistas 
 

1º 

• Perceber o que motivou  
ou desmotivou cada uma a 
investir em capital 
humano 

• Perceber a visão sobre  
a escola 

•Como avaliam a sua 
atividade profissional e 
posição no mercado de 
trabalho 

•Como perspetivam  a 
conciliação da sua vida 
profissional e familiar 
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Análise das entrevistas 
Investimento em Escolaridade 

Grupo I 

“Em termos do percurso foi completamente natural 
(…) não havia uma pressão direta da família mas havia 
essa cultura. (…) Nós sabíamos, eu e o meu irmão, que 
o nosso caminho havia de ser ir para a faculdade. (…) 
Nem sequer me passaria pela cabeça não continuar a 
estudar.” 

“Até à licenciatura foi natural (…) fazia parte dos 
valores estudarmos, fazia parte da nossa 
obrigação, ter um bom desempenho fazia parte da 
nossa obrigação (…)” 

“Eu nunca coloquei outra opção que não fosse ser 
médica (…) Em casa ouvia falar de como era 
fantástica a medicina, por isso, tudo o mais me 
parecia pálido em comparação.” 
 
 
“O meu pai sempre me disse: Mas porque não? O 
que é que te impede?” 
  

“Sempre soube aquilo que queria. (referindo-se à 
sua escolha pela licenciatura em Direito)” 

“A minha mãe pugnou sempre para que as filhas 
tivessem um curso universitário (…) e que 
tivéssemos a carta de condução, o que não era 
comum na altura.”  
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Análise das entrevistas 
Investimento em Escolaridade (cont.) 

Grupo II 

“Não quis estudar mais (…) Aos 11 anos fazia recados numa fábrica.”  

“Comecei a trabalhar com 14 anos. Só fiz o 6º ano e o 9º ano já fiz de noite. Também existia necessidade mas eu 
não tinha vontade de estudar, não queria estudar. Depois, mais tarde, lembrei-me que queria estudar, queria 
saber mais. (…) Quando fiz o 9º ano já tinha para aí 19 anos (…) Trabalhava e estudava, não consegui fazer mais. Os 
meus pais queriam que estudássemos mas não nos obrigaram.”  

“Eu ainda pensei há uns anos mas foi quando me separei, com uma filha pequenina, não dava (…) Agora? Às vezes 
ainda penso nisso mas não sei, com 43 anos o que é que eu vou fazer?… Não sei!”  

“Estudar? Já não tenho cabeça, quando chego a casa, cansada, quero é sentar-me no sofá  e descansar um 
bocadinho.”  

“Para aquilo que faço (referindo-se à profissão), acho que não teria importância nenhuma.”  
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Análise das entrevistas 
Atividade Profissional 

Grupo I 

“Eu sou determinada. Para haver dedicação 
profunda a um projeto, a motivação tem de ser 
interior e forte.”  

Realização Pessoal 

Plano de Carreira 

“Nunca fiz muitos planos muito para a frente (…) fui 
gerindo e aproveitando as oportunidades que 
foram surgindo e que faziam sentido em cada 
momento.”  

“Construir uma carreira com planeamento modelo, não é 
minha característica. As oportunidades têm sido sempre 
além do que poderia imaginar, e tento não as deixar 
partir sem mim”.  

Estereótipo masculino 

“O meu marido trabalha em Lisboa e eu acabo por 
estar aqui também sozinha com o meu filho e o dia-a-dia 
acaba por ter um peso maior. (…) Eu digo muitas vezes ao 
meu marido, quando estás em Lisboa só pensas no teu 
trabalho, naquele teu mundo. E eu aqui tenho que 
pensar em dezenas de coisas ao mesmo tempo.” 
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Análise das entrevistas 
Atividade Profissional (cont.) 

Grupo I 

“Quando comecei a trabalhar (refere-se à na área do 
turismo) foi-me dito que havia hora para começar mas 
não havia hora para acabar (…) Mudei porque 
queria ter mais disponibilidade para 
acompanhar a família, era o que eu queria. (…) Algo 
que me permitisse ser mais dona do meu tempo.”  

Esfera profissional vs Esfera Familiar 

“Para mim foi claro que era a filha que era 
prioritária… prioritária no sentido de achar que lhe 
queria dar outro equilíbrio. Já na altura tive uma 
diminuição de salário muito grande que não 
foi fácil de gerir nos primeiros tempos mas que, 
passados seis meses, não tive dúvidas que valeu a 
pena.”  

Salário 

“Se calhar afeta!... (quando perguntada sobre se as 
dificuldades de conciliação da vida profissional e familiar 
afetam a decisão de ter outro filho) Tive algum receio 
do segundo filho. Mas não é um assunto encerrado.” 
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Análise das entrevistas 
Atividade Profissional (cont.) 

Grupo I 

(Des)igualdades 

“Sim, naturalmente que existem (…) Ainda não há total igualdade de oportunidades.” 

“(A entrevistada refere-se a um processo de recrutamento em que esteve envolvida) Encontrei umas mulheres 
fantásticas para o lugar e foram recusadas. Não me conseguiram dizer porquê. Para responsáveis de fábricas 
só queriam um homem.”  

“Chamaram-me para fechar o contrato, para assinar (…) disseram-me que não podíamos avançar pelo facto 
de eu estar grávida.” 

Evolução em Portugal 

“O curso de direito para as mulheres tinha um estigma (…) marcava pela desigualdade porque havia carreiras 
que estavam vedadas às mulheres. (refere-se ao passado) A mulher sabia que não teria as mesmas 
oportunidade que o homem. Não podia ser juíza nem seguir a carreira diplomática.”  

Slide 30 

Março 2015 Mulheres em Portugal: onde estamos e para onde queremos ir 



PwC 

Análise das entrevistas 
Atividade Profissional (cont.) 

Grupo I 

“Quanto mais próximo do topo da hierarquia de 
uma organização, mais masculina ela é. Em 
algumas circunstâncias nos EUA, foi frequente ser a 
única mulher na reunião.”  

Posições de Liderança ou Poder 

“Temos que provar todos os dias muito mais 
do que um homem precisa de o fazer. Uma 
mulher precisa de mostrar muito mais 
as suas competências em comparação 
com um homem para aspirar a cargos de 
liderança.” 

“No setor público parecem ter já sido dados passos 
mas, nas empresas, só agora se começa (referindo-se a 
haver mulheres em cargos de liderança).”  
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Análise das entrevistas 
Atividade Profissional (cont.) 

Grupo I 

“Sou tão determinada no trabalho que é difícil 
ouvir um não (…) Sigo em frente de forma séria e 
não dou importância a isso (ao facto de se 
movimentar em meios maioritariamente 
masculinos).”  

Determinação 

“Temos uma elasticidade muito maior do que a dos 
homens (…) Temos a capacidade de fazer bem 
muitas coisas ao mesmo tempo.”  
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Análise das entrevistas 
Atividade Profissional (cont.) 

Grupo II 

“Eu gosto muito do trabalho que faço (…) Temos que 
trabalhar, não é?” 

“Eu gostava do que estava a fazer mas surgiu uma 
proposta em que ganhava bastante mais e eu 
aceitei.”  

Situação Financeira 

“Precisávamos do dinheiro e eu disse às minhas 
filhas, a mãe vai ter outro emprego e vai chegar 
tarde a casa. Não vou ter tempo de fazer as 
coisas, vocês têm que ajudar… Dei cabo da minha 
saúde, nessa altura.”  

“Mudei (de emprego) porque a situação não estava boa 
para o meu patrão e já havia aquela situação de 
ficarmos em casa 15 dias e não ganhar (…) Tinha 
que sustentar a casa.” 
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Análise das entrevistas 
Atividade Profissional (cont.) 

Grupo II 

“Eu acho que não. Eu pessoalmente nunca senti. (quando 
perguntada sobre se foi alvo de desigualdade). (…) mas há 
uns anos, na outra empresa em que eu estive, as 
mulheres faziam o trabalho dos homens e 
ganhavam menos.”  

“Em todas as empresas por onde passei, 
exceto na que estou agora, os 
supervisores eram sempre homens.”  

(Desigualdades) 

“Ela (referindo-se à patroa) disse- 
-me que os pobres não têm nada que ter 
filhos (…) Eu disse que gravidez não era 
doença e que iria continuar a trabalhar mas 
ela disse-me que assim não me queria lá.”  

“Mesmo a escolher rolhas não… Temos homens a 
dar-nos que fazer, são eles que fazem este trabalho, 
transportam os sacos para as máquinas. Mas a escolher 
mesmo, não. (quando questionada se existem homens 
na secção onde trabalha)”  
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Análise das entrevistas 
Atividade Profissional (cont.) 

Grupo II 

“Ele ganhava bem. Quando nasceram os meus 
filhos eu deixei de trabalhar, achámos que seria 
melhor assim para as crianças.”  

Esfera Profissional  vs Esfera 
Familiar  

Tempo Parcial  

“Fazendo  as contas o dinheiro era capaz de 
não chegar (apenas com o trabalho a tempo 
parcial).” 

Grupo I 

“Não vejo problema. Em Portugal não é uma realidade 
comum. É uma questão de hábito, não há esse hábito 
por parte das empresas.”  

Tempo Parcial 

“As empresas não estão preparadas para isso (para 
oferecerem posições a tempo parcial). (…) Tenho uma 
grande amiga, com três filhos, que trabalha a tempo 
parcial num hospital.”  

“Horários flexíveis já seria um salto. Temos mais uma 
cultura de horários e menos uma cultura  
de objetivos.”  
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Análise das entrevistas 
Atividade Profissional (cont.) 

Grupo I 

“Sou contra (as quotas). Acho que a mulher deve 
ganhar o seu lugar pelo mérito. Deve chegar lá 
porque merece.”  

Sistema de Quotas 

Grupo II 

Sistema de Quotas 

“Não sei. Acho que sim (sobre a existência de quotas).”  
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Análise das entrevistas 
Conciliação do trabalho produtivo e “reprodutivo” 

Grupo I 

“Faço uma gestão de agenda exigente. Guardo 
tempo para a família. O que não quer dizer que tenha 
todo o tempo que gostaria de ter para eles, é diferente. 
(…) Por vezes, consigo isto à custa de muitas horas 
de sono perdidas.”  

Gestão do tempo 

Contratação de alguém 

“Tenho alguém que me ajuda na gestão 
doméstica. Três tardes por semana.”  

“Nessa altura, tinha uma empregada 
fantástica que só saía quando um de nós 
chegava, fosse a que horas fosse.”  
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Análise das entrevistas 
Conciliação do trabalho produtivo e “reprodutivo” 
(cont.) 

Grupo I 

“Foi determinante, como ainda é hoje, a ajuda dos 
meus pais com as meninas, para trás e para a frente.”  

Apoio da família 

“Trouxe a minha mãe para cá, o meu pai 
faleceu há 5 anos… Ela acaba por me dar aqui 
apoio com o meu filho.”  
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“Houve um fator importante, a minha sogra reformou-se (…) Dava o meu calendário à minha sogra. No dia em 
que eu saía, ela entrava, no dia em que eu entrava, ela saía (…) e dava apoio ao meu marido. Para quem tem 
filhos, sabe que é uma ajuda brilhante. (…) Se sem isto teria sido possível? Talvez, mas teria sido mais difícil e 
com custos emocionais maiores. Assim, eu sabia que elas não poderiam estar melhor entregues.” 

“Tens que ter apoio, não há outra alternativa. Mas para ter empregada tens que ganhar bem. Ou então tens 
que ter os avós por perto.”  
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Análise das entrevistas 
Conciliação do trabalho produtivo e “reprodutivo” 
(cont.) 

Grupo I 

“Já tínhamos duas filhas. Ele disse: Vai que eu ajudo no que for preciso em casa. Vamos a isso. (referindo-se 
ao apoio do marido quando optou por um Doutoramento no estrangeiro).”  

Apoio do cônjuge 

“Há coisas (referindo-se às tarefas domésticas) que lhe digo para deixar estar que eu faço (…) Há outras que 
ele faz e que eu também não toco, nem tenho jeito.” 

“Acho que não temos que assumir todos o mesmo papel. Se o homem tem que passar mais tempo a trabalhar, 
então que o faça. Não me bato muito por essas questões.”  
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Análise das entrevistas 
Conciliação do trabalho produtivo e “reprodutivo” 
(cont.) 

Grupo I 

“O meu marido sei que não foi habituado pela mãe assim (na partilhar tarefas domésticas) mas soube adaptar-
se.”  

Educação recebida 

“Em minha casa (referindo-se à infância) isso não existia, havia tarefas marcadamente femininas e 
marcadamente masculinas.” 
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Análise das entrevistas 
Conciliação do trabalho produtivo e “reprodutivo” 
(cont.) 

Grupo II 

Apoio do cônjuge e da família 

“Não fazia nada… Em casa não fazia nada. Mudar a lâmpada também era eu. Se tinha jeito para fazer nunca 
fez.” 

“Ele não vestia, não dava banho, não dava a sopinha (referindo-se à filha).”  

“Levava a menina à escola. No início também ia buscar mas depois deixou de aparecer a horas e eu ia busca-
la, a pé, porque só tinha um carro em casa.”  

“Quando ela (referindo-se à filha) ficava doente, ficava em casa com a minha mãe.”  

“Aos 5 anos, a minha mais nova teve uma meningite e eu fui com ela para o hospital e pedi à minha mãe para 
ficar com a mais velha.” 

“As minhas filhas tiveram que crescer depressa porque estávamos sozinhas e tínhamos que nos ajudar.”  
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“Não fazia nada. Não fazia o jantar, não arrumava nada, não ajudava com as meninas.”  
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Análise das entrevistas 
Conciliação do trabalho produtivo e “reprodutivo” 
(cont.) 

Grupo II 

Casamento 

“Foi isso que motivou o divórcio. O jogo, ele gastava o dinheiro no jogo. Fiquei a pagar muitas dívidas que eram 
dele e, vá, minhas.”  

“Eu não queria casar mas engravidei e os meus pais quiseram assim. Sofri muito. Ele batia-me. Aguentei 
muito. Até que eu não aguentei mais.”  

“Acho que aguentei mais tempo pelas minhas filhas, porque achei que deviam ter os pais juntos.  E também 
porque tinha vergonha. Não sabia como iriam reagir os meus pais mas eles acolheram-me.” 

“Ele tinha ciúme das meninas. Dizia que só gostava delas. Não era verdade! Levantava-me cedo, trabalhava 
todo o dia, chegava a casa e fazia tudo. À noite não queria nada, queria dormir, é natural, não é?”  
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5. 
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Conclusões 

Grupo 1 

• Nunca colocaram em hipótese 
não estudar 

• Associam a carreira a 
sentimentos de realização, 
ambição e entusiasmo 

• Perceção de desigualdade 
óbvia 

Grupo 2 

•Menos motivação para estudar, 
o que comprometeu o seu 
percurso profissional futuro 

•Profissão como uma fonte de 
rendimento 

•Assumem as tarefas domésticas 

•Percecão de desigualdade 
como normal ou natural 

Nível de escolaridade e situação socioprofissional são fatores de homogeneidade 
mas que (co)existem muitos modos de viver no feminino. 
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Igual-Desigual 
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Eu desconfiava: 
todas as histórias em quadrinho são iguais. 
Todos os filmes norte-americanos são iguais. 
Todos os filmes de todos os países são iguais. 
Todos os best-sellers são iguais. 
Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. 
Todos os partidos políticos são iguais. 
Todas as mulheres que andam na moda são iguais. 
Todos os sonetos, gazéis, virelais, sextinas e rondós são iguais 
e todos, todos 
os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. 
 
 Todas as guerras do mundo são iguais. 

Todas as fomes são iguais. 
Todos os amores, iguais, iguais, iguais. 
Iguais todos os rompimentos. 
A morte é igualíssima. 
Todas as criações da natureza são iguais. 
Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais. 
Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. 
 
Ninguém é igual a ninguém. 
Todo o ser humano é um estranho ímpar.  

 

                                         Carlos Drummond de Andrade, in 'A Paixão Medida' 
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