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Programa de mentoring De Mulher Para Mulher 

Há dois

anos que Ana Sá faz parte

da associação de estudantes da Facul-

dade de Economia do Porto. Enquanto

coordenadora do departamento de

estudantes tem de divulgar junto dos

colegas a informação sobre vários pro-

gramas que lhe vai chegando. Foi

assim que tomou conhecimento do

Projecto De Mulher para Mulher: «ao

divulgá-lo, despertou-me o interesse e

inscrevi-me», conta. «Tenho sempre

curiosidade por temáticas novas e a

temática da intervenção cívica e políti-

ca, que é uma componente bastante

importante do programa, interessou-

-me bastante.»

| Desigualdade não é lenda! |
Na terça-feira da semana passada, cum-

priu um dos objectivos do projecto: o de

intervir para mudar, através da organiza-

ção de um projecto de intervenção, no

caso, um debate na faculdade a que cha-

mou Desigualdade de género. Facto, não
lenda!. «Inicialmente, chamava-se Desi-
gualdade de género, facto ou lenda? e era

para discutir se realmente a desigualdade

de género existia ou não. Mais tarde, com

a maturação do projecto, percebi que real-

mente existe e resolvi mudar o nome de

modo a alertar para um real problema da

nossa sociedade.» A justificação é a res-

posta escorreita e imediata que lhe sai à

observação de que tinha escolhido um

nome forte para o debate. Mas a dúvida

subsiste, o que é que a fez perceber que

a desigualdade de género é um facto?

«Por exemplo, uma coisa que as mulhe-

res dizem muito frequentemente e que me

faz uma certa confusão, a típica frase: «O

meu homem até me ajuda lá em casa!» Ao

dizer isto, estão a assumir que a obriga-

ção do trabalho doméstico é delas, quan-

do muitas vezes também têm trabalho fora

de casa e acabam por assumir os dois

papéis quase que de uma forma inata. Isso

é uma desigualdade tremenda, porque

uma pessoa não nasce com obrigação de

nada.»

Ana garante que a maior dificuldade foi

cativar as pessoas, porque «ainda não

assumem a questão como um problema».

Porém, a sala compôs-se e as duas

horas não foram sufi-

cientes para «o debate aceso» que se

gerou.

Mariana também estuda na faculdade

de Economia. Conhece bem a Ana, são

amigas. Foi ela quem lhe falou do pro-

jecto De Mulher para Mulher e Mariana

acedeu porque, conta: «a ideia de um

programa para trabalhar as questões

da desigualdade entre mulheres e

homens agradou-me.» Principalmente

quando um objectivo claro é «aumen-

tar a participação das mulheres e fazer

com que elas tenham igual representa-

tividade ao nível cívico e político».

| Praxe é masculina! |
Mariana elegeu a praxe como objecto de

estudo para desenvolver o seu projecto de

intervenção. Importada de Coimbra, lem-

bra que «praxe quer dizer “costume” e, por

isso, o que fazemos é manter um costu-

me do passado, uma mística de andarmos

trajados e desenvolver um espírito de

grupo… só que isso sempre foi feito por

homens e para homens». 

Na faculdade de Ecomomia, Mariana nota

que, apesar de haver uma participação

feminina na praxe individual, quando é pre-

ciso falar para o grupo de caloiros «as

mulheres não se chegam à frente». Mais,

na comissão de praxes, que «regra geral

tem as rédeas da praxe colectiva, pelo

menos nos últimos cinco anos, não entrou

nenhuma mulher. E em toda a história só

por lá passaram quatro elementos do sexo

feminino». O claro défice de participação

das raparigas, numa actividade a que nin-

guém fica indiferente, chamou-lhe a aten-

Prescindem de fins-de-semana com amigos para

irem a seminários. Chegam a pedir para entrar

mais tarde no trabalho ou a faltar às aulas para

visitarem instituições de tomada de decisão. São

30 mulheres que querem ganhar ferramentas para 

contrariarem a desigualdade de oportunidades entre 

mulheres e homens, que ainda se detectam na sociedade actual. Algu-

mas são universitárias e estão a desenvolver projectos de intervenção.

| POR RAQUEL LOUÇÃ SILVA |

RSILVA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT |

| FOTOS MÓNICA MOITAS
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Nome: ANA SÁ
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Curso: 3.º ano de Economia
(Faculdade de Economia,
Universidade do Porto)
Mentora: Ana Sofia Ferreira
(economista e assessora do
ministro da saúde)

Mentorada:
Nome: MARIANA BRANCO
Idade: 19 anos 
Curso: 2.º ano de Econo-
mia (Faculdade de Econo-
mia da Universidade do
Porto)
Mentora: Ilda Figueiredo
(Partido Comunista)

O maior desafio

das jovens mulheres é… 

«Não encaro o problema da desigual-

dade como um problema das jovens

mulheres. Só conseguiremos alcançar

uma democracia plena quando homens

e mulheres puderem conviver sem

estarem limitados por estereótipos

sociais.»

O maior desafiodas jovens mulheres é…
«Gostarem delas como são. Parece

que não olhamos para nós como uma

ferramenta de mudança do mundo e

projectamos isso nos homens e eles,

claro, não são capazes sozinhos...»

eles


