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Módulo 5: Integração de género no emprego para mulheres com deficiência 
(objetivos sustentáveis AGENDA 2030) 

Introdução 
 

Dimensão conceitual do currículo/curso 

 

Questões  

✰ Debater a integração de gênero no contexto do UN' SDG5: Igualdade de género. O que 
é “Integração de Género” como conceito,política e direitos? 

 

✰ Discutir formas de discriminação e violência contra todas as mulheres e meninas em 
qualquer local do mundo. Como podemos lutar contra isso? 

 

✰ Qual é a relação da mulher com sua família e também com instituições sociais como 
política, educação e direito? Como se deve proceder? 

 

✰ Quais são as dificuldades que as mulheres deficientes enfrentam? 
 

Conteúdo1  

 

✰ Introdução à integração de género 
✰ Currículo/curso formal e informal de género 

 

Dimensão prática do currículo/curso 

Questões 

✰ Como entrar em diferentes empregos e áreas de trabalho que são fechadas às mulheres 
devido à desigualdade de género ou privação de políticas? As mulheres podem encontrar 
empregos em profissões dominadas por homens?  
 

✰ Como combatemos a desigualdade de género no local de trabalho? Como combatemos o 
setresse e o “mobbing”? Como vemos o sucesso? 

                                                           
1 N. 2 ver UNESCO, 2015, p. 58. 
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✰ Como discutir estereótipos sobre desigualdade de género e integração de género no local 

de trabalho?  
 

✰ Como promover a participação efetiva e oportunidades iguais para liderança? 
 

Conteúdo2  

 

✰ Boas práticas de integração de género para mulheres com deficiência 
 

✰ Consultor de procura ativa de trabalho, formador, instrutor, professor com perspectiva de 
género 
 

✰ Comunicação com perspectiva de género 
 

✰ Conteúdo dos materiais instrucionais de género 
 

✰ Monitorização e avaliação com perspectiva de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 N. 4 – 5, ver UNESCO, 2005, p. 60 e p. 76. 
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Introdução à integração de género 

 
O que é a integração de género? É “o processo de avaliar as implicações para mulheres/meninas e 
homens/meninos de qualquer ação planeada - incluindo legislação, políticas ou programas - em todas 
as áreas e a todos os níveis. Isso inclui criar e compartilhar conhecimento, consciência e 
responsabilidade pela igualdade de género. É também uma estratégia para incluir as preocupações de 
meninas/mulheres e meninos/homens na concepção, implementação, monitorização e avaliação de 
políticas e programas educacionais para que meninas e meninos, mulheres e homens se beneficiem 
igualmente”. Além disso, “a integração de género não é uma atividade única. Em vez disso, requer 
atenção contínua ao desenvolver programas e orçamentos educacionais, projetar escolas, desenvolver 
currículos, governar e administrar escolas e, é claro, ensinar e usar materiais didáticos”. 
Esses significados, facilmente rastreáveis na extensa literatura relacionada ao campo, também devem 
ser rejeitados quando o público-alvo são mulheres com deficiência motora, porque elas enfrentam 
grandes barreiras à educação, e ainda foi realizado muito pouco trabalho para atender às suas 
necessidades educacionais. De acordo com o Gender Gap Report (WEF 2017), em 144 países 
permanece uma lacuna média de 32% em quatro dimensões do índice: participação económica e 
oportunidade, realização educacional, saúde e sobrevivência e empoderamento político. 
Reconhecendo a gravidade da desigualdade de género e seu impacto na vida das mulheres em todo o 
mundo, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é dedicado à igualdade de género - 
meta 5. Isso é reforçado pela promessa da Agenda 2030 de “não deixar ninguém para trás”, E o acordo 
dos Estados Membros de que os objetivos são integrados e indivisíveis. Atingir o ODS 5 exigirá a 
integração da igualdade de género nos esforços para alcançar os outros ODS, apoiados por estruturas 
legais para combater a discriminação baseada em género profundamente enraizada (ECOSOC 2017). 
Colocar as mulheres no centro da Agenda 2030 requer interligações mais fortes entre os ODS e um 
compromisso real de investir sabiamente nas capacidades das mulheres para lidar com os desafios 
generalizados de sustentabilidade. Além disso, a importância da integração de género para o 
desenvolvimento sustentável é destacada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 
2030. O envolvimento igual das mulheres é necessário para alcançar os três pilares dos ODS: 
sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica e sustentabilidade social. 
Portanto, entendemos a importância da sensibilidade ao género e da formação com perspectiva de 
género: a igualdade é um pilar importante para o desenvolvimento de uma comunidade inclusiva. 
Finalmente, a integração de género é uma estratégia que, em referência ao nosso discurso, inclui: “A 
coleta e análise de dados desagregados por sexo usando análise de género; construir apoio para a 
mudança por meio de alianças/parcerias; desenvolver estratégias, programas e iniciativas para fechar 
as lacunas existentes; colocar essas iniciativas em prática e apoiá-las com recursos adequados; 
desenvolver a capacidade do pessoal para planear e implementar (o que também requer recursos); 
monitorizar, avaliar, relatar, ministrar lições aprendidas e comunicação; responsabilizar indivíduos e 
instituições pelos resultados, garantir vontades políticas e de liderança”3.  
 

 

 

                                                           
3 UNESCO (2015). A Guide for Gender Equalityin Teacher Education Policy and Practices, Paris. 
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Currículo formal e informal de género 

 

O currículo é um dispositivo pedagógico constituído por núcleos recorrentes referentes às fases da sua 
elaboração: a) identificação dos objetivos; b) determinação dos conteúdos de ensino; c) mediação 
didática de acordo com as escolhas estratégico-organizacionais; d) avaliação dos processos e 
resultados da ação didática. No contexto da integração de género, a distinção entre currículo formal 
e informal ou oculto (HC) é particularmente importante. O primeiro refere-se ao conjunto de 
objetivos, conteúdos, recursos e modelos de avaliação que são formulados, em diferentes níveis. O 
currículo formal inclui ferramentas de aprendizagem e tecnologias usadas no processo de 
aprendizagem. Os governos estabelecem os seus currículos nacionais formais. O currículo oculto, inclui 
o conjunto de crenças, valores, dimensões implícitas de ensino e aprendizagem que são assimiladas 
pelos indivíduos em contextos e ocasiões informais como na família ou por meio dos midia. Portanto, 
é particularmente importante, no currículo formal, evitar o uso de textos, ferramentas ou situações 
que reforcem estereotipias sociais ou preconceitos de género que devem ser assimilados por meio do 
currículo oculto. Às vezes, este tipo de currículo reforça os traços de doçura das mulheres e a força dos 
homens, mas nem sempre isso é verdade, na realidade as variadas fenomenologias pessoais e, 
sobretudo, o estereótipo, condicionam a construção social de representações passivas para as 
mulheres. Pense no que é pernicioso quando as mulheres têm deficiência motora. Nesse caso, o 
mecanismo de reprodução social da vitimização é duplamente potencializado. No contexto da 
integração de género, um currículo deve refletir a natureza pluralista da sociedade e adotar alguns 
princípios de igualdade, entre os quais igualdade de género; verificar se os materiais didáticos não 
apresentam estereótipos e, se pelo contrário, são sensíveis ao respeito das diferenças de género; à 
remoção de preconceitos de género que contribuem para perpetuar disparidades e talvez até 
discriminação (levando ao bullying e cyberbullying em casos extremos). O objetivo da educação é, de 
fato, ensinar a viver. Isso significa, no caso específico das mulheres com deficiência motora, “enfrentar 
as incertezas” (Morin, 2015, p. 18) tornando-se resilientes e potencializando o seu empoderamento. 
Por isso, um currículo elaborado nesses princípios deve apresentar objetivos claramente voltados para 
o desenvolvimento e a valorização das competências para a vida. Estudos têm demonstrado que entre 
as maiores dificuldades que as jovens encontram nas primeiras experiências de trabalho não existem 
lacunas cognitivas, mas sim a incapacidade de se adaptarem a uma oferta de trabalho, de analisar um 
problema e propor soluções, de comunicar de forma eficaz, de gerir o stress. As competências pessoais 
representam um nó crítico no fracasso em responder a uma oferta e/ou procura de trabalho (OCDE, 
2015) e são fundamentais não apenas para a procura de um emprego, mas para o desenvolvimento 
do 'bem-estar' pessoal e social. 
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Boas práticas de integração de género para mulheres com deficiência 

 

As boas práticas que a pesquisa sugere para promover a integração de género seguem basicamente 
quatro direções de desenvolvimento: 

1) Promover a experiência de género em formadores e cargos de alta administração das organizações, 
a fim de construir uma cultura organizacional; 

2) Integração da aprendizagem de género em todo o currículo; 

3) Mediação ativa; 

4) Avaliação 

As boas práticas que contribuem para alimentar uma cultura sensível ao respeito pelas diferenças de 
género são a avaliação das qualificações e habilidades dos formadores e assessores de trabalho em 
relação ao género; treinamento de treinadores para desenvolver habilidades de gênero; adotar 
modelos de avaliação do grau de inclusão dos contextos (Índice de inclusão). Garantir que abordar as 
questões de género seja um princípio orientador do currículo. Reveja cada currículo/curso, descrição, 
metas e objetivos de cada currículo/curso para a responsividade de género, incluindo a integração de: 
questões de género como conteúdo e exercícios; experiências de aprendizagem que apoiam 
perspectivas, atitudes e competências sensíveis ao género; linguagem, imagens, escritos e processos 
sensíveis ao género dentro do currículo (por exemplo, ele/ela na língua inglesa, fotos de mulheres e 
homens, oradores do sexo feminino e masculino, autores do sexo masculino e feminino, perspectivas 
femininas e masculinas, deficiências, etc.); Os materiais de ensino devem estar alinhados com as 
políticas institucionais (por exemplo, a Diretiva Bi-Estratégica da OTAN 40-1), a política e a legislação 
nacional, bem como os padrões internacionais (por exemplo, a Resolução 1325 do Conselho de 
Segurança da ONU, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres) . A mediação didática também é muito importante e deve ser rejeitada de acordo com os 
princípios da inclusão e do ensino voltados para a promoção dos domínios cognitivo e afetivo. 
Finalmente, é necessário implementar uma avaliação formativa que inclua a autoavaliação da 
consciência de género; triangulação do instrutor, formador e/ou supervisor em relação ao formando 
da consciência de género, etc. 
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Métodos de integração de género para consultor de trabalho, formador, professor 
 

Sugerimos práticas didáticas de aprendizagem ativa, baseadas sobretudo no aprender fazendo, nos 
sinais de ativismo pedagógico centrado no formando e/ou no novo protótipo do “hackathon” 
(comhecido como “hack day” ou “hackfest”) 4  que combina o fazer com o pensamento, agir para 
compreender, revolucionando os tempos canónicos do ensino escolar. Atuam como uma ponte 
(bridging) entre o assunto e a aprendizagem e constituem o foco do trabalho em sala de aula. 
Esquematizado no Repertório ORA (Damiano, 2007, p. 113) 5, nas muitas variações das "pedagogias 
do exemplo" (Bondioli, 1995), ora enquadradas como dispositivos didáticos, ora como dispositivos de 
"implementação" ou "avaliação" didáticas (Calvani, 2007), resumida na taxonomia das metodologias 
de aprendizagem ativa (Watkins, Eileen, Lodge, 2007) como declinações operacionais da ciência direta 
(Fabbri, Romano, 2017) esses dispositivos suportam o trabalho de mediação caracterizado pela 
emergência na fronteira entre informal e formal e, sempre, pelo fato de solicitar ao formando um 
elevado/alto nível de participação. Qualquer formação de género será, portanto, caracterizado por: 
ser centrado no formando. Toda a formação deve ser baseada na observação dos participantes e nas 
suas necessidades. É importante dar aos formadores tempo de preparação suficiente para conduzir 
alguma forma de análise das necessidades de aprendizagem antes da formação, incluindo a 
identificação de diferenças para meninos/homens e meninas/mulheres; para o uso de métodos 
participativos. A formação eficaz usa métodos participativos, como estudos de caso, brainstorming e 
resolução de problemas para ajudar os participantes a se envolverem ativamente com o assunto e 
aprender fazendo. A formação deve ser seguida de uma discussão, workshops de feedback, formação 
mais personalizada e/ou suporte no local de trabalho6. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Nascido na área de Tecnologias da Informação, o hackathon é um evento no qual especialistas de diversas áreas da 
tecnologia participam em diversas funções: desenvolvedores de software e designers gráficos. Um hackathon pode ter vários 
propósitos profissionais, educacionais e sociais. Os hackathons geralmente apresentam um tópico a ser desenvolvido. Os 
participantes, organizados em equipes de 4 a 5 pessoas, propõem ideias. 
5 Os autores citados têm tentado a difícil tarefa de construir repertórios de ações, estratégias, dispositivos didáticos. Todos 
os repertórios, no entanto, segundo os mesmos autores que os formularam, foram revistos, integrados e ampliados ao longo 
do tempo, à medida que as pesquisas avançavam. 

6 Cfr. Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Gender Mainstreaming Toolkit for 
Teachers and Teacher Educators. Burnaby: Commonwealth of learning. 
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Comunicação com perspectiva de género 

A comunicação é o primeiro e mais relevante campo de estudo do mainstreaming de género sendo a 
comunicação permeada por uma opacidade irredutível que impede continuamente as trocas e que faz 
a diferença - em termos de qualidade também de formação - entre contextos. Quantas dinâmicas 
comunicativas bullying, inferiores ou excluídos se estruturam sob os olhos involuntários do formador! 
Mais frequentemente, a experiência comunicativa entre formadores e formandos é acompanhada 
pela desagradável experiência de sentimentos negativos: impressão de não compreender o outro, de 
não estar envolvido, de ser manipulado, de uma tensão cujas razões são explicadas e quais não são. 
Nada mais é que o fruto de regras que não são necessariamente explícitas que os membros de um 
grupo se entregam e que levam à construção inconsciente de obstáculos de fechamento defensivo ou 
rejeição do outro. Os estudos pioneiros de análise de comunicação em sala de aula e análise 
transacional têm oferecido contribuições importantes para "revelar o oculto" da comunicação, 
revelando as decepções do não dito e o papel defensivo do conflito, muitas vezes implementado com 
o único propósito de ocultar necessidades. reconhecimento do formando ou gestão autoritária do 
poder, mesmo entre sexos. Assim como a análise das práticas conversacionais evidenciou a existência 
de dinâmicas implícitas de construção da troca comunicativa que se concretizam na organização 
inconsciente dos revezamentos, no domínio da interação, na frequência dos silêncios, na aceitação ou 
não da intervenção do formando, da duração concedida à intervenção, da "escolha" do formando 
convidado a falar. Nas dobras dessa complexidade é fácil esconder a desigualdade, a discriminação, o 
obstáculo. 
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Conteúdo dos materiais instrucionais de género 

Os objetivos que um currículo deve prever são assumidos diretamente pelas metas estabelecidas pelo 
ODS 5: Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e meninas e que, dada a sua 
relevância, relatamos na íntegra. 

1. Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública 
e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração. 

2. Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todos 
os lugares. 

3. Eliminar todas as práticas prejudiciais, como crianças, casamento precoce e forçado e 
mutilação genital feminina. 

4. Reconhecer e valorizar o cuidado não remunerado e o trabalho doméstico por meio da 
prestação de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social e a promoção da 
responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme nacionalmente 
apropriado. 

5. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e oportunidades iguais de liderança em 
todos os níveis de tomada de decisão na vida política, económica e pública. 

6. Garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos, conforme 
acordado com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento e a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas 
conferências de revisão. 

7. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos económicos, bem como 
acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços 
financeiros, herança e recursos naturais, de acordo com as leis nacionais. 

8. Aumentar o uso de tecnologias capacitadoras, em particular tecnologias de informação e 
comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. 

9. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de 
género e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. 

Esses são objetivos, especialmente o nº 5-8-9 que constituem o centro de gravidade do currículo 
dedicado à formação de segundo e primeiro nível para mulheres com deficiência motora. 

 Existem dois campos para os conteúdos básicos do currículo 

a) Promoção da liderança 
b) Promoção de empoderamento 
 
Quanto à primeira ferramenta, a fonte de referência é o livro “Women and Leadership in Open and 
Distance Learning and Development”, editado por Asha Kanwar, Frances Ferreira e Colin Latchem 
(COL: Vancouver, 2013). Discute uma formação "gentil" da mulher por meio de um exercício 
autorreflexivo visando "identificar-se" e depois "atuar no reforço" de algumas competências 
funcionais para "saber viver" e tornar-se administradora de si mesma. As competências são as 
seguintes: 
 
Integridade. A falta de integridade está no cerne de muitas crises de liderança. Para inspirar confiança, 
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deve ser confiável - e sem integridade, não pode haver confiança. Deve mostrar integridade na forma 
como conduz a sua vida pessoal, os seus relacionamentos, como trabalha e como administra, apoia e 
encoraja outras pessoas. 
Orientação para o serviço. Se a sua agenda é baseada principalmente em motivos pessoais, nunca se 
pode tornar um líder de sucesso. Construída numa boa liderança está a ideia de servir os outros. Basta 
pensar em Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Aung San Suu Kyi para avaliar este 
ponto. 
Otimismo e visão. Não pode liderar outras pessoas para novas áreas se for negativo e pessimista. As 
pessoas precisam que os líderes sejam alegres, tenham esperança, apresentem resultados positivos e 
sejam otimistas diante das dificuldades. O mundo pode ser visto como algo cheio de problemas que 
não podem ser resolvidos ou então, como algo cheio de desafios que podemos enfrentar. Precisa ter 
essa segunda visão para ser um líder. 
Determinação. É um mundo complexo, e provavelmente não terá todas as informações ou respostas 
fáceis para cada decisão que precisa tomar. E às vezes, terá que tomar decisões rápidas. Se passar 
muito tempo tentando descobrir a melhor resposta, os seus seguidores provavelmente perderão a 
confiança em si e se afastarão. 
Coragem. Enfrentará questões difíceis e incertas. Haverá momentos em que terá que fazer ou dizer 
algo que não é o mais desejado. Pode se sentir solitário, sozinho, ser escrutinado aos olhos do público 
ou ter que enfrentar a mídia ou a sua comunidade. Então, precisa mostrar coragem pessoal. 
Resiliência. Sempre haverá falhas e contratempos nos seus esforços como líder. Nunca funciona levar 
isso a mal, levar isso para o lado pessoal. Precisa desenvolver a habilidade não apenas de aprender 
com o fracasso, mas também de se recompor e tentar novamente. 
Auto-reflexão. Precisa estar aberto a novas experiências, ouvir, pedir conselhos, prestar atenção às 
críticas. Tudo isso o ajuda a aprender e a crescer. Mas também precisa aprender mais sobre a sua 
natureza, propósito e essência. Ao compreender a si mesmo, indo além do que deseja que as pessoas 
pensem de si e além do que é confortável, será um líder mais forte. 
Gestor motivador. Deve escolher bem a equipa e depois cuidar dela, dando-lhes o tempo, a tecnologia 
e o suporte de que precisam para fazer muito bem o seu trabalho. Deve ser gentil e justo, reconhecer 
o excelente desempenho, dar e compartilhar crédito generosamente e dedicar tempo para entender. 
Deve ser humilde. Deve ajudar e orientar a sua equipa. 
Disciplina. É muito importante que trabalhe longa e arduamente quando necessário, controle o que 
diz e como o diz - mesmo quando está com raiva ou magoado - saiba o que está fazendo e demonstre 
isso. 
Senso de humor. Use o humor e o riso para aliviar a tensão em situações difíceis. Não se leve muito a 
sério e use o humor para ajudar os outros a deixarem a tensão de lado. Muitas situações podem ser 
resolvidas com muito mais facilidade se o líder for capaz de usar o humor.  
 
A segunda ferramenta é, no entanto, centrada no desenvolvimento do empoderamento da 
comunidade, particularmente eficaz no aumento da autoestima e no impulso para o empoderamento 
coletivo por meio da valorização da contribuição de cada pessoa. O conceito de empoderamento é 
descrito na literatura como interdependente do conceito de qualidade de vida e, por isso, é 
particularmente indicado nos cursos de formação para pessoas com deficiência. Um modelo de 
funcionamento autenticamente inclusivo é baseado na promoção do empoderamento e sabe como 
aumentar seu potencial criando empoderamento da comunidade. 
De acordo com Israel et al., compete às pessoas compreender e controlar melhor as forças pessoais, 
sociais, económicas e políticas que determinam sua qualidade de vida com o objetivo de melhorá-la. 
É feita uma distinção entre o empoderamento do indivíduo, da organização ou da comunidade. 
 
O primeiro indica a capacidade de um indivíduo tomar decisões e exercer controle sobre sua vida 
pessoal. Enfatiza o autoconceito. A segunda indica quando uma organização é administrada 
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democraticamente: os seus membros compartilham informações e poder, usam processos 
cooperativos para tomar decisões e estão envolvidos na escolha, implementação e controle de 
esforços para atingir os objetivos definidos em comum. Essa organização contribui para o 
empoderamento dos indivíduos que participam do processo. Finalmente, uma comunidade 
“empoderada” é uma comunidade na qual indivíduos e organizações usam coletivamente suas 
habilidades e recursos para atender às suas necessidades. Ajudam-se mutuamente, resolvem seus 
conflitos e aumentam sua influência na qualidade de vida da comunidade. 

Sete ações desenvolvem o empoderamento de género: 
 

✰ Desenvolvimento de liderança (ferramenta anterior) 
✰ Utilização da mídia, suporte e defesa 
✰ Educação pública e participação 
✰ Organização de parcerias: formação de associações, cooperativas e coligações 
✰ Formação profissional e microempresas 
✰ Habilidades de gestão de conflitos (o que é violência, tipos de violência, diferença conflito-

violência, gestão de situações de conflito, etc.); 
✰ Análise da imagem da mulher na mídia; redução dos estereótipos de género (o que são 

estereótipos e como eliminá-los); 
✰ Cyberbullying (como se defender e não ofender); 
✰ Educação em afetividade e micro-bullying (estar juntos, lidar com o abandono, autoproteção, 

fortalecimento de habilidades pessoais etc.). 
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Monitorização e avaliação com perspectiva de género 

 

É especialmente na escola onde meninos e meninas se encontram, onde encontram a noção da 
diferença de géneros pela primeira vez. Esse é um grande desafio: a educação para a diferença. As 
diferenças não são coisas, mas relacionamentos. E os relacionamentos movem-se, mudam, 
transformam-se com o tempo. Assim, também ocorre a avaliação e identificação de critérios para 
detectar, medir e compreender essas transformações. O pensamento da diferença também põe em 
causa a transmissão de conhecimentos, para a qual a escola e a avaliação desempenham um papel 
central. 

 

Referências 

Bondioli A. (1995), L'esempio tra pedagogia e psicologia: modeling, tutoring, scaffoding. Em Melanges 
de l’Ecole francaise de Rome, 107 (2). 
Calvani A. (2007). Elementi di didattica. Problemi e strategie. Roma: Carocci. 
Damiano, E. (2007). Il sapere degli insegnanti. Introduzione alla didattica per concetti. Milão: 
FrancoAngeli. 
Fabbri L., Romano A. (2017). Metodi per l’apprendimento trasformativo. Casi, modelli, teorie. Roma: 
Carocci. 
Franco I.B., dos Muchangos L., Okitasari M., Mishra R., Akhtar Mousumi M., Nguyen A., e Norichika K. 
(2018),  Gender Mainstreaming in the 2030 Agenda: A Focus on Education and Responsible 
Consumption & Production, em Policy Brief, n.15, Universidade das Nações Unidas. 
Israel B. et al, (1994), Health education and community empowerment: conceptualising and measuring 
perceptions of individual, organizational and community control, Health Education Quaterly, Verão 
1994, pp 149-170. 
Morin E. (2015). Penser global: L'homme et son univers. Paris: Robert Laffont. 
UNESCO (2015). A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices, Paris. 
Watkins C., Eileen E., Lodge C. (2007). Effective learning in classrooms. housand Oaks, Calif.: SAGE 
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Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and Teacher 
Educators. Burnaby: Commonwealth of learning. 
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Módulo 5: Integração de género no emprego para mulheres com deficiência 
(objetivos sustentáveis AGENDA 2030) 

Currículo de Formação:  

1. Objetivo da formação 

A formação é dirigida a mulheres com deficiência física e sensorial à procura de emprego. Pretende 
oferecer conhecimentos básicos sobre políticas e estratégias eficazes de integração de género e 
deficiência e as estratégias/ferramentas para a resolução de casos práticos, bem como influenciar o 
estímulo à participação social e a partilha de experiências. 

“Integração de género”, o quinto módulo deste curso de formação, ensina às mulheres com deficiência 
o que é o conceito de integração de género e como lidar com os problemas que enfrentam nas suas 
vidas sociais e profissionais. 

As informações obtidas neste módulo permitirão que elas percebam as vantagens e desvantagens de 
ser mulher e defendam seus direitos quando são expostas a qualquer discriminação por serem 
mulheres. As mulheres que enfrentam um potencial de exclusão social devido à sua deficiência 
também experimentam dupla desvantagem devido à desigualdade de género. 

 

2. Palavras-chave e frases 

✰ Integração de género e deficiência, 
✰ Barreiras, deficiências, dificuldades, 
✰ Deficiência e política de género, programas de intervenção, agências, 
✰ Estudo de caso, estratégias de resolução, 
✰ Informações da internet, comunidade da internet 

 

3. Objetivos 

✰ Conhecer os principais conceitos de deficiência e de género para compreender a relação que 
os une no cenário cultural atual 

✰ Conhecer as principais políticas dos países e os principais programas para se orientar no 
fenómeno da desigualdade e enfrentá-la 

✰ Elaborar e colocar em prática algumas estratégias úteis na integração de género e deficiência 
✰ Use estratégias e ferramentas imediatas para compartilhar experiências pessoais e melhores 

práticas 
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4. Resultados de aprendizagem 

✰ Definir deficiência e conceitos relacionados. 
✰ Definir o termo de género e conceitos relacionados. 
✰ Conhecer as políticas de género e deficiência existentes. 
✰ Identificar os principais programas de intervenção em questões de género e deficiência 

predominantes nos seus próprios países e noutros países europeus. 
✰ Conhecer métodos e estratégias eficazes na integração de género e deficiência. 
✰ Analisar e solucionar um caso real de obstáculo à integração. 
✰ Conhecer as principais estratégias para compartilhar as melhores práticas e experiências 

pessoais de género e deficiência na comunidade em geral. 
 
 

5. Conteúdo do curso 

O objetivo geral da formação será apresentado nos dois tópicos listados a seguir. Informações teóricas 

e práticas sobre género serão facultadas aos participantes no âmbito das perguntas a seguir. 

 

5.1. Dimensão conceitual 

Questões 

✰ Debater a integração de género no contexto do ODS 5 da ONU: Igualdade de género. O que é 

“Integração de Género” como conceito e política e direitos? 

✰ Discutir formas de discriminação e violência contra todas as mulheres e meninas em todos os 

lugares. Como podemos lutar contra isso? 

✰ Qual é a relação da mulher com sua família e também com instituições sociais como política, 

educação e direito? Como deve ser? 

✰ Quais são as dificuldades das mulheres e dos deficientes? 

 

5.2. Dimensão prática 

Questões 

✰ Como entrar em diferentes empregos e áreas de trabalho que são fechadas às mulheres devido à 

desigualdade de género ou privação de políticas? As mulheres podem encontrar empregos em 

profissões dominadas por homens? 

✰ Como combatemos a desigualdade de género no local de trabalho? Como combatemos o setresse 

e o mobbing? Como alcançar vem o sucesso? 
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✰ Como discutir estereótipos sobre desigualdade de género e integração de género no local de 

trabalho? 

✰ Como promover a participação efetiva e oportunidades iguais para liderança? 

 

6. Horas de aprendizagem 

O módulo de formação terá a duração total de 12 horas (4 sessões, cada sessão 3 horas). A duração do 
módulo pode variar e se adaptar ao ritmo de aprendizagem das mulheres que frequentam o curso. No 
entanto, um mínimo de 12 horas de ensino é recomendado. 

 

7. Métodos de ensino e aprendizagem 

O curso pode ser ministrado usando dois métodos de ensino. 

1. Formação interativa de grupo  

Os participantes poderão participar ativamente nas aulas através de sessões de Formação presencial. 

Brainstorming, Buzz e discussão em grupo, análise de estudo de caso, plenário, técnica de perguntas e 
respostas, quebra-gelo etc. 

2. Educação online 

É possível acompanhar as formações e concluir os módulos da plataforma online para quem não 
pode frequentar os cursos físicos. 

Para isso, os formadores, mentores ou consultores de trabalho podem usar alguns métodos: 

✰ Pesquisa online guiada 
✰ Grupo de trabalho em equipa e exercícios de redação na internet 

 
 

8. Métodos de avaliação 

Pesquisa de satisfação com a educação e avaliação de formação pré-pós-teste serão usados e outros 
como: 

✰ Pergunta e resposta 
✰ Reconstrução de caso 
✰ Avaliação do produto 
 

9. Recursos  

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-
curriculum 

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-curriculum
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-curriculum
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Sala de formação, dois formadores, notas de aula para formandos sobre o módulo, programa 
informático da Microsoft, projetor, computador, outros materiais educacionais. 

 

 

 

10. Referências  

✰ Miller C., Albert B (2005). Mainstreaming disability in development. Lessons from gender 
mainstreaming – acedido em 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gende
r.pdf   

 
✰ Chataika Y. (2013). Gender and Disability Mainstreaming Training Manual - 

https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20
Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf 

 
✰ Perla L. (2020). Didattica e pratiche dell’active learning. In Crescenza G., Volpicella A. (2020). 

Apprendere a insegnare. Competenze e sensibilità della professione docente (pp. 264-274), 
Roma: Edizioni Conoscenza. 

 
✰ Watkins C., Carnell E., Lodge C. (2007). Effective Learning in Classrooms. London: Sage. 
 
✰ Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and Teacher 

Educators. Burnaby: Commonwealth of learning. 
 
✰ Gender Mainstreaming in the 2030 Agenda: A Focus on Education and Responsible 

Consumption & Production, in Policy Brief, n.15, United Nations University. I.B. Franco, L. dos 
Muchangos, M. Okitasari, R. Mishra, M. Akhtar Mousumi, A. Nguyen, e Norichika Kanien 
(2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANEXO - PLANOS DE SESSÃO: (ver tabela em anexo) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gender.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gender.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf
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As 4 sessões de formação são apresentadas a seguir, de forma geral (Tab. 1) e também, de forma mais 
específica (Tab. 2-4). São o resultado da readaptação de alguns recursos adequados (Miller & Albert, 
2005; Chataika, 2013), racionalizados em alguns pontos e ampliados em outros para serem perfilados 
de acordo com as características das mulheres com deficiência física e sensorial. 
 

Módulo Tópico  Objetivo 

Sessão 5.1 
ELEMENTOS 
 

a) Introdução à 
integração de género 
b) Currículo de 
género formal e 
oculto 
c) Conceitos de 
deficiência e género, 
a fim de promover a 
conscientização 

 
Reforçar o compromisso e os significados de “não deixar 
ninguém para trás” na Agenda 2030.  
 
Conhecer os principais conceitos de deficiência e de género 
para compreender a relação que os une no cenário cultural 
atual. 
 
Reconhecer os problemas de obstáculos culturais e materiais à 
integração exigida pelo género e pela deficiência. 
 
Conhecer e definir estratégias para mitigar o fenómeno da 
exclusão exigida por género e deficiência 
 

Sessão 5.2 
MAP 

 
a) Boas práticas na 
integração de género 
para mulheres com 
deficiência 

 
b) Mapa de políticas, 
programas, sociedade 
civil e governos para 
melhorar a integração 
de género e 
deficiência 
em cada país 
 

Conhecer as principais políticas dos países e os principais 
programas para se orientar no fenómeno da desigualdade e 
enfrentá-la 
Conhecer o mapa das instituições governamentais, associações 
e partes interessadas para melhorar a integração de género e 
deficiência e apelar para 

Sessão 5.3 
ROAD-MAP 

Métodos de 
integração de gênero 
para conselheiro de 
trabalho, treinador, 
professor 
 
Conteúdo dos 
materiais 
instrucionais e gênero 
 
Monitoramento e 
avaliação com 
perspectiva de 
gênero 
 
Métodos e 
estratégias para 
integração de gênero 
e deficiência Conheça 
diferentes métodos e 

Conheça os níveis de integração de género e deficiência e as 
ações específicas a serem tomadas 
Por exemplo. O que fazer em caso de obstáculos e objeções à 
integração? Como e com quem traçar planos de ação práticos? 
 
Resumir a taxonomia das metodologias de aprendizagem ativa 
(Watkins, Eileen, Lodge, 2007, Perla 2020) 
 
Autoavaliação da consciência de gênero; triangulação de 
formando, formador e consutor em relação ao aprendizado da 
consciência de género.  
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estratégias úteis para 
integração de gênero 
e deficiência 

Sessão 5.4 
COMUNIDADE 

Comunicação com 
perspectiva de 
género 
 
Estratégias para 
compartilhar e 
divulgar as melhores 
práticas e 
experiências pessoais 
de género e 
deficiência 
predominantes na 
comunidade em geral 

Revelar o implícito da comunicação nos discursos de género e 
deficiência 
 
Conheça algumas estratégias eficazes e ferramentas imediatas 
para compartilhar experiências pessoais e melhores práticas 
Torne-se um promotor de iniciativas de compartilhamento 
dentro de uma comunidade ampliada e aberta  

Tabela 1: Sessões, Tópicos e seus Objetivos 
 

 

Unidade/Sessão nº 5.1: Introdução à integração de género referida à deficiência 

Duração esperada: 3 horas 

Objetivos Gerais: Definir deficiência e género e conceitos relacionados 

Recursos: sala de aula de formação, dois formadores, notas de aula para formandos sobre o módulo, 
programa do Microsoft Office, projetor, computador, outros materiais educacionais 

 

 

5.1.1. Deficiência e género 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Para definir os termos de deficiência e género e conceitos relacionados  

 

Métodos/pontos-chave 

 

− Brainstorming 
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Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O formador organiza uma atividade para quebrar o gelo. Desenha um diagrama de Venn com três 
conjuntos vazios no IWB e pede aos presentes para darem uma definição de deficiência explicando 
semelhanças/diferenças em comparação com outros termos - como 'déficit' e 'deficiência' - e para 
indicarem em qual conjunto os colocam. 

 

Em seguida, desenha outro diagrama de Venn com dois conjuntos vazios no IWB, ao lado do diagrama 
anterior, e pede aos presentes para oferecer uma definição de género explicando 
semelhanças/diferenças em comparação com o termo 'sexo' e indicar em qual conjunto os colocam. 

 

Avaliação: 

 

Perguntas e respostas em grupo, podem ser usados alguns jogos para motivar os formandos a participar 
e avaliar os conceitos aprendidos. 

 

 

5.1.2. Barreiras 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Para reconhecer as principais barreiras de género  

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Estudos de caso - Folhetos (trechos de livros, links em sites especializados online, trailers de 
vídeos e filmes) 

 

− Discussões e Buzz em grupo  
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Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O formador divide os formandos em pequenos grupos e distribui o material digital útil para analisar o 
mesmo caso (um caso por grupo). Os casos são barreiras relacionadas - escolar, profissional, social - 
devido à deficiência e/ou discriminação de género. 

 

Depois de estudar o caso, cada grupo explica os aspectos relevantes para os outros grupos. 

 

Enquanto cada grupo se relaciona, o formador escreve as semelhanças/diferenças de cada descrição no 
quadro. 

 

Avaliação: 

 

Análise de caso 

 

 

5.1.3. Mainstreaming 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

− Compreender os conceitos de integração de género e deficiência 

− Compreender a distinção entre currículos formais e informais ou ocultos (CD).   

 

Métodos / pontos-chave: 

 

− Plenário 

− Estudos de caso e discussões em grupo 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 
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1. O formador ilustra os aspectos essenciais do conceito de 'integração de género' e os principais 
estágios de desenvolvimento por meio de alguns documentos internacionais ou nacionais. 

 

2. O formador descreve um caso comum de 'incompatibilidade' entre um currículo formal 'amigo 
de género' (um programa de formação que respeita a diversidade) e um currículo oculto 'não 
amigo de género' (práticas e atitudes de formadores ou formandos com preconceitos). O 
formador ativa uma discussão em grupo e estimula a análise do caso de 'desencontro'. Por fim, 
os formandos respondem a um questionário individual sobre os conteúdos estudados. O 
formador faz um resumo e uma conclusão. 

 

3. Por fim, os formandos respondem a um questionário individual sobre os conteúdos estudados. 
O formador faz um resumo e uma conclusão. 

 

 

Avaliação: 

 

− Recriação de caso 

− Questionário 

 

 
Unidade / Sessão nº 5.2: Mapas de boas práticas na integração de género para mulheres com deficiência 

(políticas, programas, sociedade civil e governos) 

Duração esperada: 3 horas 

Objetivos Gerais: Conhecer as políticas, programas e agências existentes de género e deficiência para 
intervenções 

Recursos: sala de aula de formação, dois formadores, notas de aula para formandos sobre o módulo, 
programa Microsoft Office, projetor, computador, outros materiais educacionais 

 

 

5.2.1. Política de deficiência e género 
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Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecer as políticas de género e deficiência existentes 

 

Métodos / pontos-chave: 

 

− Plenário e Brainstorming  

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O formador ilustra os aspectos essenciais do tópico 'deficiência e política de género' e alguns 
documentos internacionais ou nacionais relacionados. 

 

Ele quebra o gelo escrevendo a palavra "Políticas" no quadro e perguntando quais políticas os presentes 
acham que se beneficiam como mulheres com deficiência. 

 

Enquanto cada um responde, o formador escreve no quadro as palavras eliciadas em relação à 'política' 

 

Avaliação: 

 

Perguntas e respostas em grupo, poderíamos usar alguns jogos para motivá-los a participar e avaliar os 
conceitos aprendidos. 

 

 

5.2.2. Programas de intervenção 

 

Resultados de aprendizagem:  
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Identificar os principais programas de intervenção em questões de género e deficiência predominantes 
nos seus próprios e noutros países europeus.  

 

Métodos / pontos-chave: 

 

− Trabalho em equipa (pesquisa online guiada) 

− Discussões em grupo e grupos Buzz 

− Documentos de apólice 

− Folhetos (trechos de relatórios, links em sites especializados online) 
 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O formador divide os presentes em pequenos grupos e distribui o material digital útil para realizar 
pesquisas na internet relacionadas com políticas e programas de intervenção no próprio país. 

 

Cada grupo organiza o material encontrado e, ao final do trabalho, o ilustra para o restante dos grupos, 
compartilhando no IWB. 

 

Avaliação: 

 

Avaliação de produto 

 

 

5.2.3. Agências 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

− Elaborar um mapa pessoal/de grupo de organizações governamentais, agências e partes 
interessadas que implementam os programas conhecidos. 
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Métodos/pontos-chave: 

 

− rabalho em equipe (pesquisa online guiada) 

− Discussões e Buzz em grupo 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

1. O formador ilustra brevemente as funções do software de mapa para o IWB e pede aos grupos 
para criar um mapa de agências/organizações que implementam programas de intervenção 

 

2. Cada grupo faz um mapa, então, o ilustra para o resto dos grupos, compartilhando-o no IWB. 

 

3. O formador ativa um grupo de discussão final e estimula a análise do caso de 'desencontro'. 

 

4. Por fim, os presentes respondem a um questionário individual sobre os conteúdos estudados 
em toda a unidade. O formador faz um resumo e uma conclusão. 

 

Avaliação: 

 

− Avaliação do produto (mapa atualizável interativo) 

− Questionário 

 

 
 
 
 
 

 

Unidade / Sessão nº 5.3: Métodos e estratégias para integração de género e deficiência e autoavaliação 
da consciência de género 
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Duração esperada: 3 horas 

Objetivos Gerais: Conhecer métodos e estratégias eficazes de aprendizagem ativa na integração de 
género e deficiência, estudos de casos práticos sobre o tema 

Recursos: sala de aula de formação, dois formadores, notas de aula para formandos sobre o módulo, 
programa Microsoft Office, projetor, computador, outros materiais educacionais 

 

 

5.3.1. Estudo de caso 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecer métodos e estratégias eficazes de aprendizagem ativa na integração de género e deficiência 

 

Métodos / pontos-chave: 

 

− Análise de estudo de caso (investigar um caso de obstáculo de integração, examinar elementos e 
estratégias, propor a solução mais eficaz) 

 

− Apostilas (trechos de relatórios, links em sites especializados online, livro de 'prova de caso') 

 
 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

O formador faz uma atividade de boas-vindas - assistir/ouvir uma música/filme; ler/ouvir um poema - 
relacionado ao tema. 

 

Divide os presentes em pequenos grupos e distribui o material digital útil para analisar o mesmo caso. 
Os casos estão relacionados a obstáculos de integração social/profissional devido à deficiência e/ou 
discriminação de género. 

 

Avaliação: 
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Perguntas e respostas em grupo completo, poderíamos usar alguns jogos para motivá-los a participar e 
avaliar os conceitos aprendidos. 

 

 

5.3.2. Estratégias de resolução 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Para analisar e resolver um caso real de obstáculo à integração 

 

Para desenvolver estratégias práticas para melhorar a integração de género e deficiência  

 

Métodos / pontos-chave: 

 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise de caso e solução) 

− Discussões em grupo e debate 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...)): 

 

1. Cada grupo ilustra as hipóteses de solução para os outros grupos, destacando os critérios de 
ação. 

2. O formador modera e orienta o debate entre os grupos e escreve no quadro-negro 
semelhanças/diferenças da hipótese de solução. 

3. 2. Por fim, os presentes respondem a um questionário individual sobre os conteúdos estudados 
de toda a unidade. O formador faz um resumo e uma conclusão. 

Avaliação: 

 

− Avaliação do produto 
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− Avaliação da argumentação 

− Questionário 
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Unidade / Sessão nº 5.4: Comunicação sensível ao gênero 

Duração esperada: 3 horas 

Objetivos gerais: Conhecer as principais estratégias para compartilhar as melhores práticas e 
experiências pessoais de gênero e deficiência na comunidade em geral 

Usar as principais ferramentas de divulgação de informações pela web e dentro de uma comunidade 

 

Recursos: sala de aula de treinamento, dois instrutores, notas de aula para alunos sobre o módulo, 
programa Microsoft Office, projetor, computador, outros materiais educacionais 

 

 

5.4.1. Informação da Internet 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecer as principais estratégias para compartilhar as melhores práticas e experiências pessoais de 
género e deficiência na comunidade em geral. 

 

Métodos / pontos-chave: 

 

− Exercícios de redação em grupo e na internet 
 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

O formador aponta os principais aspectos da comunicação na internet 

 

Ilustra exemplos concretos de comunicação eficaz via internet - como compartilhamento de melhores 
práticas e experiências pessoais 

 

Ele propõe uma primeira atividade de escrita compartilhada no IWB como um exemplo 
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Avaliação: 

 

Perguntas e respostas em grupo completo, poderíamos usar alguns jogos para motivá-los a participar e 
avaliar os conceitos aprendidos. 

 

 

5.4.2. Comunidade na Internet 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

− Utilizar as principais ferramentas de divulgação de informações pela internet e dentro de uma 
comunidade 

− Ser capaz de apresentar e divulgar informações pela internet e dentro de uma comunidade 

 

Métodos / pontos-chave: 

 

− Análise de fala 

− Técnicas de redação baseadas na internet (ou seja, produto: tópico e tópico no fórum) 

− Discussões em grupo e debate 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

1. Cada formando escreve um rascunho que descreve as melhores práticas/experiências a serem 
comunicadas via internet e escolhe o método apropriado (por exemplo, uma postagem por 
fórum, por blog, por rede social) 

2. 2. Cada um apresenta um trabalho em PC em edição e otimização de conteúdo da internet - 
acompanhado de fotos, legendas etc. 

3. 3. O formador coordena o trabalho à distância e, no final da atividade, ilustra as características 
prevalecentes. 

4. 4. O formador coordena um pequeno debate final explicando os pontos fortes/fracos dos 
trabalhos apresentados 
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5. 5. Por fim, os presentes respondem a um questionário individual sobre os conteúdos 
estudados. O formador faz um resumo e uma conclusão. 

6.  

Avaliação: 

 

− 1 e 2 por avaliação de produto 

− 3 e 4 por perguntas e respostas 

− 5 por questionário 

 

 


	M5_Introduction_PT
	M5_Curriculum_PT

