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Resumo 

 

Este folheto pedagógico destina-se a ajudar os professores a organizar atividades na sala de aula ou aulas 

baseadas num jogo sério chamado “Gender Adventure” (Aventura de Generos). O jogo e o manual foram 

criados como parte do projeto Jogos de Cidadão, uma colaboração entre ONGs e universidades em toda a 

Europa que foi financiada pelo Erasmus+. 

As atividades propostas destinam-se a alunos do ensino secundário (15-18 anos) e incluem um pequeno jogo 

digital que aborda a igualdade de género e a discriminação em locais públicos. O jogo em si compreende três 

minijogos, cada um dos quais desempenha um papel na narrativa mais ampla da igualdade de género e da 

discriminação em locais públicos. 

As primeiras partes deste folheto explicam os objetivos do jogo e como planear uma aula com o jogo "Gender 

Adventure". 

Este jogo deve ser seguido de uma discussão em sala de aula onde os estudantes possam confrontar as suas 

perceções e opiniões. Para facilitar a discussão em sala de aula, este folheto pedagógico inclui exemplos de 

perguntas de debate e informação adicional sobre questões relacionadas com o género, a fim de ajudar os 

professores a liderar o debate. 

 

LINKS ÚTEIS: 
 

O jogo pode ser jogado utilizando o navegador Chrome ou Opera: 
https://play.citizengames.eu/high_school_game/  

Este manual foi complementado por um módulo de e-learning (formação online) para professores: 
https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-
games 

Para mais informações, visite o website do projeto: www.citizengames.eu 
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Introdução 

 

Duas organizações não governamentais (ONG), uma francesa e uma holandesa, bem como cinco instituições 

de ensino superior de países europeus (Bélgica, Alemanha, Polónia, Irlanda e Portugal) uniram forças para 

sensibilizar os jovens e os seus professores sobre questões sociais (ambiente, igualdade de género, etc.). Para 

serem utilizados na sala de aula, eles conjuntamente desenharam e criaram jogos sérios, ferramentas 

educacionais que permitem aos estudantes aprender através da jogabilidade. 

Esta iniciativa, denominada Jogos do Cidadão, é o seguimento do projeto "Escola do Cidadão, Jogos Sérios 

para uma Europa melhor", que foi realizado entre 2016 e 2019. Esta primeira experiência de colaboração entre 

as ONGs parceiras e as universidades entregou um pacote educativo completo sobre o tema da migração, 

que pode agora ser descarregado gratuitamente no site www.citizenschool.eu. O seu objetivo era contribuir 

para a criação de uma sociedade europeia mais inclusiva e respeitadora de todas as pessoas. À semelhança 

da Escola do Cidadão, os Jogos do Cidadão foram financiados por Erasmus+; os seus resultados 

permanecerão gratuitos no futuro e estão disponíveis em www.citizengames.eu. 

Os resultados desta colaboração renovada são dois jogos educativos digitais. O primeiro, para alunos do 

ensino médio (11-14 anos de idade), foi criado em 2021. Este jogo, denominado '#YouToo', aborda o 

cyberbullying e o cibersexismo. O segundo é para alunos do ensino secundário (15-18 anos de idade). Para 

criar este jogo, os parceiros inquiriram primeiro os alunos do ensino secundário para saberem que temas 

gostariam de conhecer ou saber mais sobre eles. Como resultado deste inquérito surgiram três temas: sopa 

de plástico, discriminação de género em locais públicos, e combate ao extremismo. Mais tarde, os estudantes 

das universidades parceiras receberam formação sobre estes temas e reuniram-se no Porto durante dez dias 

para conceberem um conceito para o jogo sério. Esta foi uma grande experiência, especialmente porque os 

estudantes vieram de diferentes campos de estudo (TI, turismo, gestão, engenharia e trabalho social) e de 

quatro países diferentes da Europa. O conceito vencedor foi concebido sobre o tema da igualdade de género 

pela equipa Maverick e foi utilizado como ponto de partida para a criação do jogo sério final. Finalmente, os 

parceiros foram responsáveis pelo pleno desenvolvimento do jogo, redigindo este manual e concebendo um 

módulo de e-learning para os professores informarem os alunos do ensino secundário sobre as desigualdades 

de género e a discriminação. 

Note! 

O jogo 'Gender Adventure' aborda as identidades de género. Contudo, não aborda a orientação sexual 

embora este tópico possa também fazer parte de questões relacionadas com o género e a discriminação. 
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O objetivo deste manual pedagógico (disponível nas seis línguas do projeto) é facilitar a organização de uma 

atividade em sala de aula em torno do jogo sério do ensino secundário "Gender Adventure" por professores 

de toda a Europa e, portanto, apoiá-los na apropriação dos aspetos técnicos e do conteúdo teórico do jogo. 

Concebido como um instrumento de educação global, o jogo só atinge os seus objetivos pedagógicos se for 

seguido de uma conversa de reflexão e discussão em sala de aula com e entre os alunos. Para além de 

explicações sobre como jogar o jogo, encontrará, portanto, que este manual fornece informação de base para 

posterior discussão com os alunos. 

Note! 
 
O jogo está disponível apenas para computador. Não foi adaptado para telemóveis, ou tablets, devido a 

várias razões. Primeiro, este jogo destina-se a ser jogado na escola, como parte de uma atividade de sala 

de aula. Tendo em conta a realidade das escolas dos países parceiros, parece que a maioria das escolas 

está equipada com uma sala de informática e que, por conseguinte, não é um fator limitativo para os 

professores utilizarem o jogo. Além disso, embora a maioria o faça, nem todos os alunos do ensino 

secundário têm um smartphone, com acesso à Internet, e seria injusto esperar que o fizessem para 

participar na atividade da aula. Finalmente, os jogadores ficarão menos distraídos num computador da 

escola do que no seu smartphone, onde podem receber notificações a qualquer momento. 
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Definições 

Abaixo estão as principais definições necessárias para compreender o jogo e liderar a discussão em sala de 

aula. 

Sexo refere-se a um conjunto de atributos biológicos ao nascimento (cromossomas, expressão genética, 
níveis e funções hormonais, e anatomia reprodutiva/sexual). O sexo é geralmente classificado como feminino 
ou masculino, mas há variação nos atributos biológicos que compõem o sexo e na forma como esses atributos 
são expressos. 

Género refere-se aos papéis, comportamentos, expressões e identidades socialmente construídos de 
raparigas, rapazes, e pessoas diversificadas em termos de género. Influencia a forma como as pessoas se 
veem a si próprias e umas às outras. 

Sexismo é definido como "atitudes, crenças e comportamentos individuais e práticas organizacionais, 
institucionais e culturais que refletem avaliações negativas de indivíduos com base no seu género ou apoiam 
um estatuto desigual de mulheres e homens". 

Discriminação é "um tratamento injusto por causa do sexo, raça, idade, etc. para com uma pessoa.”1 . 

Identidade de género é o "sentimento de uma pessoa de ter um determinado sexo”2.  

Ser não-binário significa não se identificar nem como sendo homem nem como sendo mulher. 

Ser cisgénero significa que a sua identidade de género se alinha com a que encontra na sua certidão de 
nascimento.  

Ser transgénero significa que o sexo atribuído à nascença e o sexo com o que vive é diferente. 

Patriarcado é "uma forma de organização social em que os pais ou outros homens controlam a família, clã, 
tribo ou unidade social maior, ou uma sociedade organizada desta forma. O Patriarcado é também o controlo 
por homens, em vez de mulheres ou tanto homens como mulheres, da maior parte do poder e autoridade de 
uma sociedade”3.     

Piropo é "um grito ou assobio alto expressando desaprovação, especialmente feito por pessoas no meio de 
uma multidão”4.  

Masculinidade tóxica é um conjunto de "ideias sobre a forma como os homens se devem comportar que são 
vistas como prejudiciais. Por exemplo, a ideia de que os homens não devem chorar ou admitir fraqueza”5.  

 
1Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/discrimination - 
25/05/2022 
2 Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-identity - 25/05/2022 
3 Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patriarchy - 19/05/2022 
4 Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/catcall - 25/05/2022 
5 Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/toxic-masculinity - 25/05/2022 
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Objetivos e Metodologia  

 

I – Conceito do jogo 

O "Gender Adventure" é um jogo sério que permite ao jogador experimentar a discriminação de género em 

locais públicos. 

Neste jogo sério cada aluno joga como Maverick, um alienígena que encontrou a Placa Pioneira no espaço. 

Dois corpos humanos, masculino e feminino, estão representados nesta Placa:

6 

 

Como todos os extraterrestres não têm género e parecem semelhantes ao nascimento, Maverick ficou 

intrigado com estas representações. Maverick decidiu assim visitar a Terra a fim de fazer uma pequena 

experiência sobre como o género funciona para os humanos na vida quotidiana. 

Note! 

 
6 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneer_plaque.svg  
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O jogo apenas aborda a discriminação de género em locais públicos, e não aqueles que acontecem dentro 

de círculos privados, como numa família. Também não aborda diretamente a discriminação online e o 

cyberbullying. No entanto, é possível levar a discussão mais longe, mencionando também essas questões. 

 

 

Maverick tem a oportunidade de seguir três humanos na sua vida quotidiana, uma pessoa identificando-se 

como mulher, um como homem, um como não-binário. A introdução mais detalhada ao jogo, tal como 

incluída online, pode ser encontrada no Anexo 1. 

Estes três cenários foram escolhidos para mostrar situações quotidianas em que os estereótipos de género 

surgem e conduzem a comportamentos discriminatórios. Foram concebidos para refletir situações da vida 

real tão bem quanto possível, e para ilustrar a discriminação de género da forma mais clara possível. 

Cenário com uma personagem feminina: Caminhemos pela rua 

 

Aqui, Maverick caminha por uma rua como uma mulher e experimenta os piropos. Este tipo de discriminação 

foi escolhido para que a personagem feminina fosse confrontada porque é uma questão importante e uma 

das principais fontes de assédio com que as mulheres têm de lidar na realidade quotidiana. Nascido da 

hipersexualização do corpo das mulheres num contexto geralmente patriarcal, o piropo evidência mais 

intensamente a discriminação que as mulheres podem sofrer em locais públicos. 
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Cenário com uma personagem masculina: Hora do desporto! 

 

Aqui, Maverick, na pele de um homem, é confrontado com o conceito de masculinidade tóxica. Maverick quer 

participar em algumas atividades desportivas e vai a uma pista de atletismo, depois ao ginásio, e finalmente 

a um campo de futebol. Este cenário foi concebido em torno de situações que induzem força física, em que 

os homens são especialmente confrontados com o que devem ou não ser. 

Cenário com uma personagem não binária: Bem-vindos à nossa escola secundária 

 

Aqui, Maverick é um aluno não-binário do ensino secundário. O alienígena vive um dia normal em diferentes 

lugares da escola secundária: inscrição, sala de aula, pátio da escola, casa de banho, cantina e biblioteca. Este 

cenário foi concebido para mostrar as dificuldades que pessoas com identidades de género diversas podem 

experimentar na vida quotidiana, quando algumas pessoas mostram comportamentos discriminatórios para 

com aqueles que não se identificam com o sexo que lhes foi dado à nascença. 

Resumindo, este jogo sério visa sensibilizar para a discriminação de género sofrida não só pelas mulheres, 

mas também por homens e pessoas não binárias. De facto, enquanto as mulheres ainda sofrem mais com as 

desigualdades de género e a violência baseada no género, os estereótipos de género e os papéis e 

comportamentos socialmente construídos aplicam-se a todos. 
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Note! 

 

O jogo "Gender Adventure" foi concebido num projeto europeu, pelo que reflete pontos de vista que 

podem ainda não ser comummente abordados em todos os contextos nacionais. O manual foi concebido 

como uma ferramenta que os professores podem adaptar à sua realidade e ao seu nível de especialização 

com conceitos relacionados com o género. Embora seja importante impulsionar a discussão para um novo 

nível e desafiar as representações comuns de género, é também necessário que os professores dominem 

conceitos suficientemente bem para se sentirem confortáveis ao liderarem uma discussão sobre o 

assunto. 

Um módulo de e-learning (formação online) está também disponível para professores no website do 

projeto (www.citizengames.eu), ou diretamente neste link: 

https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-

games.  

 

II - Beneficiários e objetivos do jogo 

Os principais beneficiários deste projeto são os alunos do ensino secundário e os seus professores. O jogo 

também pode ser utilizado com adolescentes mais velhos fora da escola, mas este manual concentra-se em 

fornecer conselhos para organizar uma sessão em sala de aula. 

O objetivo geral é que os alunos discutam crenças e exemplos sobre estereótipos de género e discriminação. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

Ø Os alunos serão capazes de compreender como existem estereótipos de género e discriminação na vida 

quotidiana. 

Ø Os alunos serão capazes de debater as consequências das desigualdades de género aplicadas a diversas 

situações. 

Ø Os alunos serão capazes de identificar comportamentos para desafiar os estereótipos de género e a 

discriminação. 

 

III – Planeamento da aula 

Esta secção inclui elementos-chave para planear uma aula de uma hora com alunos do ensino secundário. 

Claro que é flexível, e esta atividade pode ser feita para se adequar a um período de aulas mais curto ou mais 

longo, ou, de facto, ser incluída num projeto mais amplo com atividades complementares. 
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 Informação prática 

Os alunos só podem jogar o jogo sério em computadores ou portáteis (não foi adaptado para tablets ou 

telemóveis). 

Usando o navegador Chrome (o único outro navegador suportado é o Opera), verifique se o jogo carrega 

nos computadores da escola: https://play.citizengames.eu/high_school_game/. 

É possível que o jogador enfrente algum atraso no final de cada cenário, antes do jogo exibir as perguntas 

do questionário final. Recomenda-se que não atualize demasiado a página e que seja paciente! 

 

A - Antes da Aula 

Recomenda-se jogar o jogo sério num ambiente adequado, tal como uma sala de informática da escola. 

Recomenda-se também a utilização de uma sala espaçosa, para que no final do jogo as mesas possam ser 

empurradas contra as paredes, e os alunos possam sentar-se em círculo para que o professor inicie um debate 

na sala de aula. 

Se a sala de informática não tiver computadores suficientes, recomenda-se dividir a classe de modo que cada 

aluno possa ter acesso a um computador. Um grupo menor, até cerca de 15 alunos, também facilitará a 

moderação da discussão e deixará mais espaço para que todos possam contribuir durante a discussão. 

 

B – Aula passo 1: Introdução (10’) 

Antes de jogar, leia atentamente a introdução do jogo sério e as instruções com os alunos, para que não se 

apressem a entrar no jogo. 

Peça aos alunos para carregarem o jogo sério no Google Chrome. A primeira página pedirá ao jogador para 

escolher a língua em que quer jogar o jogo. 

 

C – Aula passo 2: Experiência de jogo (10’) 

Os alunos jogarão os três minijogos na ordem que quiserem. É importante que possam escolher e não estejam 

restringidos quanto à ordem dos três cenários, uma vez que a sua escolha de ordem será discutida numa fase 

posterior. 
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Recomenda-se que os encorajem a refletir sobre o significado do jogo enquanto jogam. 

Em cada cenário, o objetivo do jogador é saltar através dos comentários que considera positivos, ao mesmo 

tempo que evita aqueles que considera negativos. No caminho, devem evitar os raios laser colocados sob os 

comentários; isto para que não possam simplesmente correr sem escolher nenhum dos comentários. A 

energia extra pode ser recolhida saltando através dos corações.  

No final de cada jogo, o jogador terá de responder a três perguntas do questionário final que estão 

relacionadas com o cenário. Isto permite ao jogador descobrir factos sobre a discriminação em relação a um 

determinado sexo (dependendo de cada personagem), desencadeando assim uma reflexão sobre as 

desigualdades de género. Cada resposta correta dá ao jogador uma energia extra. As três perguntas 

destinam-se a encorajar o jogador a refletir sobre a forma como o jogo se relaciona com situações na vida 

real. 

Todas as instruções são dadas no Anexo 1 e os comentários no Anexo 2. 

D – Aula passo 3: Fim do jogo e debate (40’) 

Assim que os alunos tenham completado os três minijogos, e respondido a todas as perguntas do 

questionário final, o professor convida-os a abandonar os seus computadores e a sentarem-se de uma forma 

que permita a todos verem-se uns aos outros (por exemplo, um círculo), a fim de iniciar a discussão. A 

informação fornecida neste manual é uma orientação para ajudar o professor a abordar as questões a discutir; 

a secção seguinte fornece uma proposta detalhada de questões que podem ser utilizadas para conduzir o 

debate. Na secção "Informação Adicional", poderá encontrar conteúdos para aprofundar alguns conceitos a 

fim de enquadrar as discussões, e para estar mais bem preparado para a moderação do debate. Recomenda-

se iniciar esta actividade de aula definindo algumas regras. 

Orientações para um debate construtivo 
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• Cada pessoa fala apenas em seu próprio nome; 

• Cada pessoa tem o direito de exprimir a sua opinião, desde que respeite os seus colegas estudantes 

e outras pessoas em geral (não são toleradas discriminações ou insultos); 

• Cada pessoa deve respeitar a opinião dos outros, mesmo que não concorde com a opinião; 

• Cada pessoa tem os mesmos direitos de falar e cada pessoa deve, portanto, certificar-se de que 

todos têm a oportunidade de expressar as suas ideias. 

 

O objetivo não é determinar quem está certo e quem está errado, mas sim trocar opiniões a fim de 

aprofundar a compreensão de todos sobre as situações relacionadas com o género. 

 

 

 

IV - Destaques para discussão em sala de aula 

A - Primeiras impressões, sentimentos e compreensão do jogo 

Antes de mais, recomendamos que recebam as primeiras impressões e sentimentos dos alunos sobre o jogo 

sério. Aqui estão alguns exemplos de perguntas para o ajudar a dar início à discussão: 

Ø Como se sente depois do que acabou de experimentar no jogo? 

Ø Como se sentiria se utilizasse realmente tais comentários? Porquê? 

Ø Como se sentiria se recebesse tais mensagens? Porquê? Que outros sentimentos pode o 

medidor de frustração representar? 

Ø Achou alguns comentários piores do que outros? Ficou particularmente incomodado com alguns 

comentários? 

Depois, antes de passar à discussão de cada cenário e mais especificamente explorar as diferentes questões 

relacionadas com o género abordadas no jogo, é importante esclarecer a ideia principal e a estrutura do jogo. 

Aqui estão algumas questões gerais que podem ajudar a desencadear esta discussão. 

Ø O que entendeu sobre o jogo? O que estava a acontecer? Qual era o objetivo geral do jogo? 

Note! 

Recomenda-se iniciar a discussão sobre o cenário da personagem feminina, passando depois à discussão 

do cenário da personagem masculina, e finalmente do cenário da personagem não binária. Isto permite 

que o grupo siga uma progressão na discussão, e ajuda a compreender mais facilmente os conceitos. 
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O início do debate centra-se no tipo de discriminação mais comum (e bem conhecido), aquele dirigido 

contra as mulheres. Continua com a discussão de como todos, e os homens em particular, podem também 

sofrer por terem de se adaptar ao papel que lhes foi atribuído em termos de género. A discussão pode então 

passar a temas menos comummente abordados, mas, no entanto, importantes: o género é mais 

diversificado do que apenas masculino ou feminino e aqueles que não se identificam com o género 

associado ao sexo que lhes foi dado à nascença também sofrem de situações discriminatórias. Os conceitos 

de género em geral podem então ser discutidos, para desafiar os pontos de vista dos alunos sobre a 

construção social da expressão do género e dos papéis do género. 

 

B - Análise do cenário da personagem feminina 

O cenário da personagem feminina aborda os piropos. Durante esta discussão, espera-se que os alunos 

compreendam como as mulheres se podem sentir quando são vítimas de assédio nas ruas. Partindo desta 

situação, pode conduzir a discussão no sentido de discutir o patriarcado e como este legitima o controlo dos 

homens sobre o corpo das mulheres.  

Aqui estão alguns exemplos de perguntas, e elementos de respostas, para o ajudar a moderar a discussão: 

Ø O quê são os piropos? 

Os piropos é o "ato de gritar ou assobiar expressando desaprovação, especialmente feito por pessoas no meio de 

uma multidão". 

Ø Porquê é que as mulheres experimentam mais piropos do que os homens? Conseguem imaginar 

homens a ouvir os mesmos comentários enquanto andam na rua? Porquê? 

Em geral, nas sociedades europeias, as mulheres sofrem mais desigualdades e discriminação de género do que os 

homens. Uma delas é o assédio através de piropos. De facto, nos meios de comunicação e na arte, por exemplo, 

os corpos das mulheres têm sido - e ainda são - sexualizados. Como consequência, alguns infelizmente 

consideram normal imitar esta sexualização em locais públicos, tais como ruas. 

Ø Quais são as consequências dos piropos? Porque podem ser discriminatórios? 

As mulheres temem caminhar sozinhas pela rua, especialmente à noite ou quando utilizam transportes públicos. 

Podem sair com menos frequência ou optar por apanhar um táxi (pelo que têm de pagar mais para sair). Podem 

perguntar-se se a sua roupa pode causar piropos. Podem sentir-se responsáveis por isso e perder a sua 

autoconfiança. Os piropos podem também ser um primeiro passo para a violência física. Os piropos são 

discriminatórios porque reduz a liberdade das suas vítimas. 

Ø Que aprendeu e ficou surpreso com as respostas às perguntas do questionário final? 
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PREGUNTAS e RESPOSTAS do questionário final 

1.         Quando inquiridas num inquérito irlandês realizado por alunos do ensino secundário superior, cerca de 

60% das jovens mulheres e raparigas com menos de 20 anos interrogadas disseram ter sido objeto de 

"piropos" na semana anterior. 

A. Verdadeiro. É a resposta correta7 

B. Falso 

 2.         As leis francesas contra o assédio nas ruas são diferentes das de muitos outros países. Eles  … 

 A. … aplicam sentenças mais severas 

 B. … multam no local. É a resposta correta. Os agentes da lei multam os agressores na rua8. 

3.         Os "Piropos de ..." é uma iniciativa mundial de sensibilização e de combate. O seu título deve ser 

completado com o nome da cidade em que é utilizado. O seu objetivo é … 

A. … é tornar visíveis os piropos. É a resposta correta. Os piropos são identificados no local onde 

ocorreram9. 

B. … envergonhar a quem faz os piropos. 

C - Análise do cenário da personagem masculina  

O cenário da personagem masculina realça as consequências da socialização de género para os homens. O 

seu objetivo é discutir a ideia de que os homens também podem sofrer de estereótipos de género. 

Aqui estão alguns exemplos de perguntas, e elementos de respostas, para o ajudar a moderar a discussão: 

Ø Já ouviu falar de masculinidade tóxica? O que é que isso significa? 

A masculinidade tóxica é um conjunto de "... ideias sobre a forma como os homens se devem comportar que são 

vistas como prejudiciais. Por exemplo, a ideia de que os homens não devem chorar ou admitir fraquezas" ou não 

partilhar as suas emoções. 

Ø Conseguem imaginar mulheres a ouvir os mesmos comentários? Porquê? 

A sociedade não espera que as mulheres sejam fortes ou boas no desporto. Muito pelo contrário, os estereótipos 

de género retratam as mulheres como mais fracas e mais passivas do que os homens. 

Ø Quais são as consequências da masculinidade tóxica? Porque pode ser discriminatório? 

 
7 https://www.irishtimes.com/news/education/it-s-scary-and-uncomfortable-schoolgirls-seek-end-to-catcalling-1.4520281 
8https://www.forbes.com/sites/stephaniefillion/2021/01/26/2-years-later-what-we-can-learn-from-frances-anti-catcalling-
law/?sh=7c90569b75dc 
9 Catcalling: Sexuelle Belästigung ankreiden - ZDFheute 
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Os homens podem sentir vergonha e perder a sua autoconfiança se não se enquadrarem no estereótipo de "os 

homens são fortes". Espera-se que não partilhem as suas emoções, pelo que pode ser mais difícil para os homens 

falar com amigos, familiares ou profissionais de saúde sobre os seus problemas. 

Não demonstrar emoções também pode levar a que os homens não reajam à discriminação e não desenvolvam 

empatia suficiente para questionar o modelo dos dominados (mulheres) e dos dominantes (homens). 

A masculinidade tóxica pode levar a discriminações porque reduz a liberdade das suas vítimas. 

Ø Que aprendeu e ficou surpreso com as respostas às perguntas do questionário final? 

PREGUNTAS e RESPOSTAS do questionário final 

1.   De acordo com uma notícia do Reino Unido sobre caridade liderada por feministas, qual destes dois 

exemplos de "comportamento de masculinidade tóxica" é o mais alto no seu top 10 do ranking? 

A. Ser estóico. É a resposta correta 10. 

B. Ser dominante. 

2. Num centro de informação sobre género "Gender drop", sedeado no Luxemburgo, o anúncio em vídeo da 

Gilette intitulado "Boys will be boys “ é apresentado como… 

A.        … uma campanha positiva. 

B.        … como enganoso. É a resposta correta. O vídeo finaliza uma ação positiva para fins comerciais. 11. 

3.         O site irlandês de informação da juventude "spunout" menciona uma série de formas de combater a 

'masculinidade tóxica'. A mais eficaz é … 

A.        … falar sobre ela. É a resposta correta. Fale, faça o que fizer!12 

B.       … desafiá-la. 

 

D - Análise do cenário da personagem não binária 

O cenário da personagem não-binária visa debater a categorização como mulher ou homem. Como o género 

é socialmente construído, a sua binaridade também é socialmente construída. E excluir outros géneros 

significa que algumas pessoas sofrem por serem forçadas a definir-se apenas como mulher ou como homem. 

Além disso, considerar apenas dois géneros como naturais leva frequentemente à discriminação. 

 
10 https://www.aurorand.org.uk/news/top-10-toxic-masculinity-behaviours 

11 #8: Boys will be boys?! | CID Fraen an Gender (cid-fg.lu) 
12 https://spunout.ie/life/bullying/how-to-challenge-toxic-masculinity 
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Aqui estão alguns exemplos de perguntas, e elementos de respostas, para o ajudar a moderar a discussão: 

Ø Qual é a diferença entre o sexo e o género de alguém? 

O sexo é biológico enquanto o género é construído socialmente. Nenhuma destas são opções binárias, mas 

conceitos mais complexos, especialmente no que diz respeito ao género. 

Ø O que significa ser não-binário? 

Significa que não se define nem como homem nem como mulher. 

Ø Porque é que esses comentários são dirigidos a pessoas não binárias? Quem mais pode receber 

este tipo de comentários? 

Nas nossas sociedades atuais, aprendemos que só existem dois sexos e que estes dois sexos devem ser 

equivalentes ao género que experimentamos. Assim, apenas dois géneros são vistos como aceitáveis e isto pode 

justificar a discriminação para com qualquer pessoa que não se enquadre na categorização binária: pessoas que 

se definem a si próprias como não-binárias, mas também mulheres que parecem demasiado masculinas, homens 

que parecem demasiado femininos, etc. 

 

 

Para aprofundar… 

Ser transgénero significa que o sexo atribuído à nascença e o género em que vive é diferente. Portanto, 

transexual não é um género em si. 

Pode nascer homem e identificar-se como mulher ou como não-binário. Ou pode nascer mulher e 
identificar-se como homem ou como não-binário. 

 

Ø Que aprendeu e ficou surpreso com as respostas às perguntas do questionário final? 

PREGUNTAS e RESPOSTAS do questionário final 

1.     EIGE, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, afirma "... a educação é fundamental para quebrar os 
estereótipos de género". Novas investigações indicam que um grande desafio é/são … 

A.     … a segregação de género. 

B.     … são as escolhas tradicionais de profissões. É a resposta correta. Os jovens tendem a escolher 
profissões baseadas em papéis tradicionais de género13. 

2.         Até 2025, os cartões de identificação holandeses serão livres de género. A ILGA Europe acolhe isto 
como um… 

 
13 Education is key for breaking gender stereotypes | European Institute for Gender Equality (europa.eu) 
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A. … primeiro passo em direção ao registo não-binário. É a resposta correta. Ideal apenas para os Países 
Baixos14. 

B. … avanço no registo não-binário.  

3.         14 de julho é o Dia Internacional das Pessoas Não-Binárias. Campanhas de Stonewall para a inclusão 
não-binária baseadas no Reino Unido estão fortemente centradas … 

A. … nas experiências das pessoas. 

B. … na linguagem das pessoas. É a resposta correta. A utilização da linguagem inclusiva é uma forte 
ferramenta para se tornar um aliado das pessoas não-binárias.15.  

     

E - Definição da socialização de género 

Devido ao acima exposto, é importante que os alunos compreendam o que é a socialização de género, e como 

esta se desenvolve e é partilhada na sociedade. Aqui estão alguns exemplos de perguntas, e elementos de 

respostas, para o ajudar durante a discussão: 

Ø Em que ordem jogou os três cenários? Porquê? Sentiu-se à vontade para interpretar cada 

personagem? Porquê (não)? 

Os alunos escolheram o cenário correspondente ao seu próprio género para começar o jogo? 

Ø Na sociedade, na vida quotidiana, o que pode influenciar a nossa perceção de cada género e as 

nossas representações do que ele implica? 

Por exemplo: meios de comunicação, brinquedos, artes (incluindo cinema e canções), publicidade, contos de 

fadas, língua (gramática). 

Dois exemplos explícitos para realçar o quanto nos preocupamos com o género e até onde pode ser levado, para 

além das diferenças biológicas relacionadas com o sexo: 

• Qual é (uma das) primeira(s) pergunta(s) que fazemos sobre um bebé? "É um menino ou uma menina"? 

• Porque separamos as casas de banho masculinas e femininas (mesmo que não haja urinol) em alguns locais 

públicos, enquanto não temos casas de banho "consoante o género" em outros locais (em casa, nos 

comboios, num avião)? 

 

F - Luta contra as desigualdades de género 

 
14 Education is key for breaking gender stereotypes | European Institute for Gender Equality (europa.eu) 
15 10 ways to step up as an ally to non-binary people | Stonewall 
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Nos três minijogos, alguns bons comentários são exemplos de luta contra os estereótipos e desigualdades de 

género. 

Relacionar com elementos do jogo 

Alguns elementos do jogo podem ajudar a conduzir a discussão para as soluções, como prevenir e como parar 

a discriminação. As perguntas, e elementos de respostas, que podem ajudar a identificá-las são as seguintes: 

Ø No jogo, o que poderia ajudar o jogador a ganhar energia? O que representam os corações? Quão 

importantes são os comentários positivos? 

Apoio, amor … 

Levar a discussão até à vida real 

Ø Consegue imaginar soluções para evitar as situações negativas do jogo na realidade? 

Ø Conhece ou já ouviu falar de iniciativas para combater estas situações? 

Existem associações que têm como objetivo combater qualquer tipo de discriminação. Mais especificamente, 

algumas associações protegem as mulheres que sofrem de discriminação e/ou violência baseada no género, 

enquanto outras protegem as pessoas da discriminação e da violência baseada nas suas identidades de género. 

Além disso, há cada vez mais (redes sociais) influenciadores, figuras mediáticas bem conhecidas, e artistas 

(especialmente na música) que aparecem como modelos para questionar a socialização de género. 

Leia o "Anexo 3 - Recursos adicionais" para exemplos no seu país e verifique as organizações mencionadas 

nas perguntas do questionário final. 

 

Ø Tem experiências pessoais de como as situações negativas podem ser corrigidas? 

Ø Conhece a política da sua escola relativamente a estas questões? 

Ø Que tipos de comportamento devem ser adotados ou evitados?  

Adotado: desenvolver empatia, chamar a atenção para o mau comportamento, questionar porque acreditamos 

que algumas coisas são "masculinas", outras são "femininas". Evitado: agir de uma forma que possa prejudicar 

os outros, … 

 

 

 

* 
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Esperamos que você e os seus alunos desfrutem do nosso jogo  

e que ajude a aumentar a compreensão das questões da igualdade de género.  
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Informação Adicional 

 

Um módulo de e-learning (formação online) está também disponível para professores no website do projeto 

(www.citizengames.eu), ou diretamente neste link: 

https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-games.  

Esta secção é oferecida como um complemento, dando informação teórica e de enquadramento adicional 

sobre os conceitos e situações apresentadas no jogo. 

 

I - Socialização dos papéis do género: como é que as sociedades criam 

homens e mulheres? 

A - Diferença entre sexo e género 

Ideia principal: O sexo relaciona-se com os atributos anatómicos enquanto o género corresponde à 

identidade e expressão de cada um. 

 

Antes de mais, é importante distinguir entre 'sexo' e 'género'. De facto, “sexo” e “género”, são 

frequentemente utilizados de forma intercambiável, apesar de terem significados diferentes. Por um lado, o 

sexo refere-se a um conjunto de atributos biológicos ao nascimento (cromossomas, expressão genética, 

níveis hormonais e função, e anatomia reprodutiva/sexual). O sexo é geralmente classificado como feminino 

ou masculino, mas há variação nos atributos biológicos que compõem o sexo e na forma como esses atributos 

são expressos, sendo as pessoas intersexuais um exemplo. Por outro lado, o género refere-se aos papéis, 

comportamentos, expressões e identidades socialmente construídos de raparigas, rapazes e pessoas 

diversificadas em termos de género (tais como pessoas não-binárias que não se identificam como homens 

nem como mulheres). Influencia a forma como as pessoas se veem a si próprias e umas às outras. A identidade 

de género não se limita a uma escolha binária (rapariga/mulher ou rapaz/homem); pelo contrário, existe ao 

longo de um continuum. A identidade de género também não é estática e pode mudar com o tempo. Existe 

uma diversidade considerável na forma como indivíduos e grupos compreendem, experimentam e 

expressam o género através dos papéis que assumem, das expetativas que lhes são colocadas, das relações 

com outros e das formas complexas como o género é institucionalizado na sociedade.16. 

 
16 Canadian Institutes of Health Research, (2020). What is gender? What is sex? 
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É importante distinguir entre a identidade de género (feminino, masculino, não-binário, etc.) e entre ser trans 

ou cis. Ser cisgénero significa que a sua identidade de género coincide com a que se encontra nas suas 

certidões de nascimento. Ser trans significa que o sexo atribuído à nascença e o género em que as pessoas 

vivem é diferente. Ser cis- ou trans- não é um género enquanto tal. Pelo contrário, as pessoas podem ser 

homem cis (se nasceram "homem" e sentem-se "homem"), mulher cis (se nasceram "mulher" e sentem-se 

"mulher"), homem trans (se nasceram "mulher" e sentem-se "homem"), mulher trans (se nasceram “homem”, 

mas sentem-se "mulher"), ou então... 

 

B - A construção social das identidades de género 

Desde pequenas, as crianças aprendem primeiro que se devem comportar como um menino ou uma menina, 

dependendo do seu sexo à nascença. Depois, aprendem o que significa ser um menino ou uma menina na 

nossa sociedade através de uma miríade de atividades, oportunidades, encorajamento, desânimo, sugestões, 

comportamento explícito, comportamento dissimulado, e várias formas de orientação: desta forma, as 

crianças experimentam o processo de socialização do papel do género. A socialização no seu sentido mais 

amplo introduz as crianças nos valores sociais e exemplos de comportamento e papéis socialmente aceitáveis 

para o seu género17. 

De acordo com a teoria da socialização diferencial, as pessoas adquirem diferentes identidades de género 

envolvendo estilos cognitivos, emocionais, de atitude e comportamentais, e regras estereotipadas de 

comportamento atribuídas a cada sexo.18. Esta socialização afeta as relações e os casais, uma vez que 

aprendemos o que significa apaixonar-se, que sentimentos são apropriados, como deve ser uma relação e 

como devemos comportar-nos numa relação 19. Portanto, como afirmam estes autores, se a identidade de 

género for construída de uma forma sexista, os adolescentes poderão identificar-se com os problemas 

tradicionalmente associados aos estereótipos masculinos e femininos - passividade, dependência e 

submissão, no caso das mulheres; e controlo, dureza e uso de violência, no caso dos homens. 

Muitos fatores podem influenciar a socialização de género. Alguns são institucionalizados: contexto legal, 

religião e mesmo a língua (dependendo da visibilidade masculina e feminina na regra gramatical e no 

vocabulário; algumas línguas têm mesmo uma única palavra para sexo biológico e género social). Outros não 

são tão oficiais, mas mesmo assim podem ser muito sinistros: publicidade, arte, contos de fadas, brinquedos, 

meios de comunicação social. Todos eles podem ser veículos de estereótipos de género; por exemplo: 

 
17 Hoffman, L. W. (1977). Changes in family roles, socialization, and sex differences. American Psychologist, 32(8), 644. 
18 Walker, S., & Barton, L. (1983). Gender, class and education: a personal view. Gender, Class and Education. New York: 
Falmer. 
19 Sanchez-Prada, A., Delgado-Alvarez, C., Bosch-Fiol, E., & Ferrer-Perez, V. A. (2021). Implicit and explicit attitudes 
toward intimate partner violence against women: An exploratory study. Journal of interpersonal violence, 36(9-10), 
4256-4276  
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mulheres que nada fazem e esperam que o seu príncipe encantado as salve, ou homens que têm de lutar e 

matar monstros para casar com a princesa. 

Finalmente, é importante notar que a socialização dos papéis de género existe em todos os países, mas com 

diferenças, uma vez que é construída social e culturalmente. Por conseguinte, os papéis atribuídos a cada 

género, e a forma como as identidades são geralmente definidas, irão variar de uma parte do mundo para a 

outra, e podem muitas vezes haver também diferenças dentro do mesmo país. Por exemplo, em alguns 

países, cabe à família do noivo dar um dote para a noiva; enquanto noutros, é a família da noiva que tem de 

dar o dote ao homem. 

Da mesma forma, a socialização de género pode mudar com o tempo. Por exemplo, nas nações 

historicamente cristãs, o azul costumava ser uma cor feminina (relacionado com a Virgem Maria), enquanto 

agora está sobretudo associado à masculinidade. 

II - Consequências: como é que as diferenças conduzem às desigualdades e à 

discriminação? 

A - O impacto da socialização de género 

1- Papéis de género 

Ideia principal: A socialização de género impacta de forma diferente a cada pessoa. 

 

A socialização de género não significa apenas a definição das diferenças sociais e culturais entre homens e 

mulheres. Justifica a dominação de um género acima do outro. Nas sociedades europeias (e na maioria), tem 

justificado o domínio masculino na política, na economia, na vida familiar, etc., durante séculos. 

Um exemplo desta dominação é que os corpos das mulheres são considerados como pertencendo aos 

homens e são sexualizados para satisfazer o chamado desejo dos homens. Os piropos baseiam-se nesta ideia. 

Estão mais frequentemente dirigidos às mulheres, restringindo frequentemente o seu direito a estarem 

seguras em espaços públicos. As mulheres enfrentam frequentemente esta situação em espaços públicos, o 

que as deixa desconfortáveis, por vezes até culpadas, e as faz perder a sua autoconfiança. Desde 2018 os 

piropos são ilegais em França, apesar de alguns anteriormente terem considerado o assobio como parte do 

romantismo francês. 

Definir as relações entre homens e mulheres em termos de dominação significa também que os homens têm 

de se enquadrar num padrão de comportamento de dominação. A masculinidade tóxica é uma pressão social 

dirigida aos homens, exigindo-lhes que sejam fortes, que não partilhem as suas emoções, e que não admitam 

fraquezas. É interessante salientar que, em vários países, os homens cometem estatisticamente mais suicídio 
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do que as mulheres. Por exemplo, em França, em 2016, houve 27,7 suicídios em 100000 habitantes para os 

homens e 8,1 para as mulheres20. Várias razões podem explicar esta infeliz tendência, sendo uma delas a 

masculinidade tóxica. No entanto, é necessário reconhecer que esta infeliz tendência não pode ser atribuída 

apenas à masculinidade tóxica; de facto, em alguns países, as mulheres tentam cometer suicídio mais do que 

os homens. 

2 - Discriminações baseadas no género 

Ideia principal: A socialização de género também conduz a comportamentos discriminatórios e violentos. 

 

O sexismo é definido como "atitudes, crenças e comportamentos individuais e práticas organizacionais, 

institucionais e culturais que refletem avaliações negativas de indivíduos com base no seu género ou apoiam 

um estatuto desigual de mulheres e homens"21. Baseia-se em atitudes, estereótipos, e práticas culturais que 

promovem a crença de que as mulheres são menos competentes e menos merecedoras de poder e estatuto 

do que os homens. O sexismo é predominante na sociedade atual e constitui uma ameaça à igualdade social 

de género. 

O sexismo adota duas formas 22: hostil e benevolente. Enquanto o sexismo hostil é caracterizado por uma 

atitude explicitamente negativa, o sexismo benevolente é mais subtil. O sexismo hostil manifesta uma raiva 

e exprime um ponto de vista explicitamente negativo. O sexismo benevolente, por outro lado, é 

frequentemente disfarçado como um elogio. Além disso, há uma admiração pelo papel estereotipado das 

mulheres como mães, filhas e esposas, colocando as mulheres num pedestal, mas reforçando a sua 

subordinação. Embora estas crenças possam ser vistas como sendo subjetivamente afetuosas, são 

condescendentes porque as mulheres são vistas como fracas e incompetentes. Consequentemente, a 

ideologia sexista benevolente reforça as diferenças de poder entre mulheres e homens. Por exemplo, as 

justificações sexistas benevolentes aumentam a aceitação por parte das mulheres de atos discriminatórios23. 

Além disso, relativamente ao sexismo claramente hostil, a exposição ao sexismo benevolente aumenta a 

satisfação das mulheres com o sistema social e mina a participação das mulheres em ações coletivas para 

combater a discriminação de género. 

 
20 https://www.vie-publique.fr/en-bref/21976-suicide-donnees-chiffrees 
21 Swim, J. K., & Hyers, L. L. (2009). Sexism.  
22 Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal 
of personality and social psychology, 70(3), 491.  
23 Moya, M., Glick, P., Expósito, F., De Lemus, S., & Hart, J. (2007). It's for your own good: Benevolent sexism and 
women's reactions to protectively justified restrictions. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(10), 1421-1434  
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Mulheres e homens apoiam as crenças sexistas porque desconhecem a prevalência de diferentes tipos de 

sexismo nas suas vidas pessoais,24 mas quando as mulheres são encorajadas a prestar atenção ao sexismo, 

mostram uma rejeição mais forte do sexismo. Em contraste, para os homens que prestam atenção ao 

sexismo, estes efeitos não se fazem sentir. O apoio dos homens às crenças sexistas pode ser reduzido se a 

atenção ao sexismo e empatia emocional para com o alvo da discriminação for encorajada. 

 

B - Normalização do género 

Ideia principal: Através da socialização de género aprendemos que devemos agir como homem ou mulher, 

dependendo de como nascemos: masculino ou feminino. Mas existem outras situações. Estas situações 

parecem não naturais para algumas pessoas, que tendem a rejeitá-las. 

 

Nas nossas sociedades atuais, dois géneros são considerados os mais normais: masculino e feminino.  

No entanto, as identidades não-binárias existem e existem em todo o mundo há décadas e mesmo séculos. 

Três exemplos: 

• Na Europa, uma das tradições culturais para além do nosso entendimento moderno de trans/não-binário 

são "virgens ajuramentadas" na Albânia e arredores. Mulheres que prestam juramento e assumem uma 

identidade masculina, que lhes é rigorosamente imposta, mas também outras25.  

• Em algumas antigas culturas indígenas norte-americanas, existiam pessoas de "dois espíritos". Tinham 

uma identidade social e papéis sociais para além das tarefas previstas para mulheres ou homens26.  

• Na Índia e países vizinhos, as Hijras são reconhecidas como um terceiro género, nem masculino nem 

feminino, que pode ser vivenciado de diversas formas27.  

Aliás, em 2010, uma recomendação do Conselho da Europa encorajou os Estados Membros a tomarem 

medidas para garantir o reconhecimento legal da mudança de género de uma pessoa. Mudança de nome e 

género em documentos oficiais, por exemplo. 

Para 2025, os cartões de identificação holandeses serão livres de género. Isto mostra que o reconhecimento 

da diversidade entre comunidades pode levar a uma mudança legal e, portanto, dar lugar a uma limitação 

das discriminações. 

 
24 Becker, J. C., & Swim, J. K. (2012). Reducing endorsement of benevolent and modern sexist beliefs: Differential effects 
of addressing harm versus pervasiveness of benevolent sexism. Social Psychology, 43(3), 127.  
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_sworn_virgins - 07/06/2022 
26 https://www.nicoa.org/two-spirit-persons/ - 07/06/2022 
27 https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(South_Asia) – 07/06/2022  
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III - Prevenir e reagir: quais são as soluções contra a discriminação de género? 

A empatia é definida como tomar a perspetiva de outra pessoa e imaginar como as circunstâncias dessa 

pessoa a afetam 28. A empatia para com alvos de preconceito e discriminação é uma característica de muitas 

intervenções eficazes para reduzir os preconceitos. Seguindo estes elementos, Cundiff, et al.45 (2014) 

criaram a aprendizagem experimental para reduzir o apoio ao sexismo, depois foi criado o Workshop Activity 

for Gender Equity Simulation (Atividade de Workshop para Simulação da Equidade de Género) (WAGES) para 

demonstrar o efeito cumulativo de experiências comuns e aparentemente menores de preconceitos e 

discriminação experimentados pelas mulheres no local de trabalho. Durante o jogo, os indivíduos 

experimentam o efeito do preconceito de género no desenvolvimento pessoal. A discussão termina com a 

consideração de ações que podem ser tomadas a nível institucional e individual para contrariar o 

funcionamento do preconceito de género inconsciente. Este método de fornecer informação sobre 

preconceitos de género fomenta a empatia e a adoção de múltiplas perspetivas, e a informação é assimilada 

de uma forma menos suscetível de suscitar reações. A WAGES também utiliza o jogo para apresentar o 

conhecimento num formato envolvente. Sugere-se, principalmente, a utilização de entretenimento 

enquanto se educa para reduzir a reatância. 

Para além da empatia para com as vítimas de discriminação de género, os cidadãos podem apoiar os atores 

que lutam contra a discriminação, participando nas suas ações e/ou transmitindo as suas informações. 

Além disso, é necessário estar informado sobre o contexto jurídico e a sua evolução de modo a defender 
novos direitos.  

 
28 Coke, J. S., Batson, C. D., & McDavis, K. (1978). Empathic mediation of helping: a two-stage model. Journal of 
personality and social psychology, 36(7), 752 
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Annexos 

 

Anexo 1: Introdução e instruções do jogo 

Introdução 

Você é Maverick, um jovem alienígena, sempre a explorar com a sua nave espacial. Durante uma das suas 

expedições, encontrou a Placa Pioneira que os humanos enviaram para o espaço há décadas atrás. 

Quando partilhou esta descoberta com os seus colegas alienígenas, todos ficaram muito curiosos. Ficou 

especialmente intrigado com os dois corpos humanos distintos que a Placa exibe. No seu asteroide todos os 

alienígenas são semelhantes à nascença, e apenas as suas escolhas pessoais definem a identidade de alguém. 

Para saber mais sobre os seres humanos, você e alguns colegas alienígenas estão agora a viajar para o Planeta 

Terra. A sua força de intervenção alienígena decide enviar um escoteiro para tentar estabelecer contacto. 

Você, Maverick, é voluntário e consegue contactar três humanos. 

Por sua vez, eles concordam em juntar-se à sua nave espacial. Estão a oferecer-lhe para se juntar a eles na 

Terra para uma pequena experiência sobre como o género funciona para os humanos na vida quotidiana. 

Seguirá cada um dos três humanos durante uma atividade diária. Em 90 segundos, irá encontrar uma série 

de "situações e comentários". Dependendo do género da sua personagem, alguns poderão frustrá-lo, e 

outros poderão animá-lo. Cabe-lhe a si escolher sabiamente! 

Dependendo das suas escolhas, o seu 'medidor de frustração' refletirá o quão bem consegue manter o seu 

espírito em alta e a sua frustração em baixa. O seu MEDIDOR DE FRUSTRAÇÃO refletirá a sua experiência de 

jogo: em VERDE (100) é uma boa notícia, em VERMELHO (0) o oposto. 

Menu 

Aqui escolhe um dos três cenários, clicando num dos 3 símbolos de género: feminino, masculino ou não-

binário. 

Ø Caminhemos pela rua – cenário da personagem feminina 

Ø Hora do desporto! – cenário da personagem masculina 

Ø Bem-vindos à nossa escola secundária – cenário da personagem não-binária 

Instruções (em cada cenário) 

O seu objetivo é saltar através dos comentários que considera POSITIVOS, ao mesmo tempo que evita 

aqueles que considera NEGATIVOS. 
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Tente evitar todos os RAIOS LASER, e capte energia extra pelo caminho, saltando através dos CORAÇÕES. 

Enquanto joga o jogo saltará a diferentes alturas ao tocar na tecla de seta para cima uma, duas ou três 
vezes. 

Anexo 2: Tabela dos comentários 

 

Comentários no cenário da personagem feminina 

 
Comentários 

 
Impacto 

 
Observações 

Olá, querida -1 Muito familiar 
Lindas mamas! -1 Sexualização 

Dá-me o teu número de 
telefone, boneca 

-1  

Não é não! +1  

Posso falar contigo? 0 Educado, mas pode ser incómodo 

As raparigas que andam por aqui 
estão boas 

-1 Sexualização 

Boneca toda sexy -1 Sexualização 

Boas pernas! -1  
Yo!! 0  

Amo mulheres fáceis  -1 Sexualização 

O meu vestido não é um sim! +1  
Eh!! Boneca!!"#$% -1 Muito familiar 

Vamos divertir-nos! -1 Sexualização 
Hey doçura, a onde vais? -1 Muito familiar e intrusivo 
O meu corpo, a minha escolha! +1  
Ruas seguras para todos +1  
Queres fazer sexo? -1 Sexualização 
Tenha um bom dia +1  
Anda lá, sorri para mim -1  
Olha aquele rabo! -1 Sexualização 
Olá, meu amor -1 Muito familiar 
Sei que queres! -1 Sexualização 
Hey coisa boa -1 Sexualização 
Parem com o assédio! +1  
Wao, wao! -1  
Bom dia, Senhora +1 Educado e não pergunte nada 
Pare de meter-te com ela +1  
Não sejas tímida -1 Sexualização 
És feia, não vales nada! -1  
Ow-ow! -1  
Gosto da forma como te moves, 
mulher sexy! 

-1 Sexualização 

Psst! -1 Muito familiar 
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Hey, boazona! -1  
Deixa-me em paz +1  
Posso perguntar como te 
chamas? 

0 Educado, mas pode ser incómodo 

Sorri para mim! -1  

 
Comentários no cenário da personagem masculina 

 
Comentários 

 
Impacto 

 
Observações 

Sê um homem! -1  

Estás bem? +1  

As raparigas só gostam de 
rapazes musculados 

-1 
 

Estereótipo de género 

Saltas como um menino! -1  

Perdedor! -1  

Nunca desistas! +1  

Só dá o teu melhor +1  

És mesmo um maricas! -1  

Não seja um maricas! -1  

Tem cuidado +1  

As raparigas não gostam de 
homens fracos 

-1 Estereótipo de género 

Os rapazes têm de ser fortes -1 Estereótipo de género 

Corre como uma menina! -1  

Porque não corres mais 
depressa? 

-1  

Menino de mamã  -1  

Cuida-te! +1  

Haha, ela é mais rápida do que 
tu! 

-1  

Fracote -1  

Está tudo bem se chorares +1  

És mesmo um fracassado! -1  

Como te sentes? +1  

Nunca serás forte o suficiente -1  

És tão fraquinho -1  

Converte-te num homem! -1  

Vá lá, sê forte! 0 Pode dar apoio, mas ainda assim satisfaz as 
expetativas da sociedade sobre os homens 

Tu consegues fazê-lo 0 Pode dar apoio, mas ainda assim satisfaz as 
expetativas da sociedade sobre os homens 

Todos os rapazes gostam de 
futebol 

-1 Estereótipo de género 

És deficiente? -1  

Choramingão  -1  
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Queres jogar connosco?  +1  

És muito emocional -1  

És todo um galão! -1  

Se és um homem, faz! -1  

Descansa se quiseres +1  

Não te magoes +1  

Não tens coragem? -1  

 
Comentários no cenário da personagem não-binária 

 
Comentários 

 
Impacto 

 
Observações 

Bem-vindo, anormal! -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

És rapariga ou rapaz? -1  

Desculpa, não posso ajudar-te. -1  

Que nome preferes? +1  

Isto não é um circo! -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

Sente-te à vontade de preguntar 
alguma coisa 

0  

Não te compreendo -1  

Gosto da vossa autoconfiança. +1  

Não devias ter nascido! -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

Cala-te alienígena! -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

Preferes ele ou ela? +1  

Que opinas? 0  

Ser não-binário é a nova moda. -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

Não estamos num festival. -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

Não és normal! -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

Então? 0  

Compreendo-te +1  

Podes dançar vogue? -1 Estereótipo de género 

Ninguém sairá consigo -1  

Ama-te sempre a ti próprio. +1  

Escolhe a casa de banho que 
preferires 

+1  

És doente mental? -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

O meu corpo, a minha escolha. +1  

Esta não é a tua casa de banho. -1  

Não a monstros na nossa escola! -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

Vem comer connosco. +1  

Não está permitido o "body 
shaming"! 

+1  

Oh não, olha quem vem! -1  
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Esquisito! -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

Parem o assédio! +1  

Estranho! -1 Implica que ser não-binário não é normal. 

Queres estudar connosco? +1  

Só tens que ser tu mesmo +1  

Queres livros de moda? -1 Queres livros de moda 

Posso ajudar-te a encontrar 
algo? 

+1  

Que estilo é esse? -1  
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Anexo 3: Recursos adicionais 

 

Recursos gerais 

Em inglês 

• Sexist insults 
• Gendered Insults in the Semantics-Pragmatics Interface 
• Gender: definitions 
• The Genderbread Person 
• The Top 10 Toxic Masculinity Behaviours 

 

Em português 

• https://www.cig.gov.pt/ 
• http://www.apem-estudos.org/pt/ 
• https://www.cite.gov.pt/web/pt 
• https://plataformamulheres.org.pt/ 
• http://www.umarfeminismos.org/ 

 

Dias Internacionais29 

  
11 de fevereiro: O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência 

1 de março: Dia de Zero Discriminação 

8 de março: Dia Internacional da Mulher 

17 de maio: Dia Internacional Contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia30  

14 de julho, Dia Internacional da Pessoa Não-Binária 

Dia Internacional da Criança Feminina 

15 de outubro: Dia Internacional da Mulher Rural 

25 de novembro: Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres 

10 de dezembro: Dia dos Direitos Humanos 

 

 

 

  

 
29 https://www.un.org/en/observances/list-days-weeks - 7/06/2022 
30 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_Against_Homophobia,_Transphobia_and_Biphobia – 7/06/2022 
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