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Marina Caetano

Entre os dias 27 e 28 de janeiro deste ano o Secretariado Nacional do PSDB Mulher e a 
Fundação Konrad Adenauer reuniram, em São Paulo, mais de cem mulheres, militantes 
e intelectuais, no seminário A Cultura da Paz e o Feminino Profundo. O evento deba-
teu ainda outras questões interligadas à temática principal como Ética, Gestões Trans-
formadoras e Ambientes Inclusivos e Estado de Direito, objetos que, reunidos, fortale-
cem o exercício democrático. Este documento é a síntese de uma ampla discussão que 
procurou investigar os elementos que compuseram matriarcado e o patriarcado desde 
sua origem, e que definem até hoje nossa estrutura política e social. 
 A cooperação política entre o partido e a fundação permitiu a criação de um semi-
nário ousado e inovador. Pela primeira vez uma legenda se propôs, em um ano eleitoral, 
a discutir uma temática tão abrangente quanto desafiadora. A escolha do tema desse 
seminário A cultura da paz e o Feminino Profundo não foi aleatória. Conectadas com as 
constantes transformações do nosso tempo entendemos a necessidade de debatermos 
valores essenciais que vêm sendo sistematicamente banalizados. 
 É preciso ter muita atenção e cuidado ao abordarmos assuntos como a paz, com sua 
multiplicidade de fatores e dimensões. O respeito às diferenças e a sabedoria em admi-
nistrar os conflitos, são alguns dos aprendizados. Mas, o círculo é maior e transcende 
os partidos. A coragem desse seminário foi buscar na cultura de paz e na gênese do 
feminino o lastro para nos defendermos e, com nossas bandeiras, fazermos a diferença. 
 Quando começamos a estudar percebemos que o espaço político é centrado no ho-
mem. Dentro desse contexto podemos lutar por mais candidaturas, e é claro que que-
remos um número maior de mulheres participando dos pleitos eleitorais. Mas também 
devemos transformar um espaço que é androcêntrico, centrado na figura do homem. 
Hoje temos uma necessidade premente de ressignificarmos a cultura de poder.
 As regras são muito masculinas e não precisamos mais procurar um canto na sala 
redonda, esse jogo não nos interessa, não nos serve. Essa realidade deverá ser transmu-
tada, este é nosso principal desafio. Esse limite homem-mulher não deve ser a fronteira. 
O limite é somente uma área de reflexão, de conversa. Simplesmente porque o diferen-
te nos adiciona, é a soma que nos importa. Ao assumirmos um cargo público temos o 
compromisso de fazermos avançar as lutas e reivindicações da população. É uma cami-
nhada longa que requer muita responsabilidade e a colaboração de todos. 
 A programação do seminário foi cuidadosamente elaborada com o propósito de es-
miuçar temas que servirão como bússola para muitas de nossas ações, seja como cida-
dãs, que participam ativamente da construção de uma nova sociedade, ou como agen-
tes públicas, responsáveis por uma gestão municipal, estadual ou federal que esteja em 
consonância com as necessidades do povo ao qual representamos. 

Thelma de Oliveira

Apresentação
 Recentemente estreou nos cinemas o filme As sufragistas, dirigido por Sarah  
Gavron, que retrata a contenda de mulheres inglesas no início do século XX pelo direito 
ao voto. Os acontecimentos narrados no filme têm mais de cem anos e, infelizmente, 
não perderam sua atualidade. O figurino e o cenário mudaram, mas na alma o senti-
mento continua o mesmo, uma vez que este direito ainda não está garantido em todos 
os países do mundo.
 Com o apoio integral da Fundação Konrad Adenauer, este foi o primeiro de uma 
série de outros seminários que serão promovidos junto com PSDB Mulher até o mês 
de junho deste ano, período pré-eleitoral. A cada etapa deste projeto novos caminhos 
são apontados, novas perspectivas e horizontes surgem para consolidar a participação 
feminina na política brasileira. Os cerca de 9% de representativa feminina no cenário 
político atual mostra que há muito trabalho a ser feito para que as mulheres tenham 
condições de conquistar mais espaço. 
 Seguimos neste ano de 2016, em que todo o país realiza eleições municipais, firmes 
no propósito não somente de ampliar a participação política das mulheres, mas sobre-
tudo, de tornar mais qualificada nossa militância e nossas futuras candidatas. Vamos 
trabalhar para a construção de um mundo de paz, mais igualitário e fraterno, melhor 
para todos. 

Boa leitura!

Thelma de Oliveira
Primeira Vice-presidente  
do PSDB-Mulher

Marina Caetano
Coordenadora de Projetos 
da Fundação Konrad 
Adenauer
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Parcerias
•  Izabel Lorenzetti – Formada em Música e Piano pela Faculdade Santa Marcelina de 

Botucatu, também em Educação Artística pela Faculdade Santa Marcelina de São 
Paulo. É responsável pela regência do Coral Zillo Lorenzetti desde 1989 e pelas direto-
rias de Cultura (2001) e de Educação (2004). Em 2008 foi eleita a primeira prefeita de 
Lençóis Paulista.

•  Denise Ramos – Psicóloga clínica, membro da Academia Paulista de Psicologia e 
da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Coordenadora do Núcleo de Estu-
dos Junguianos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Pesquisadora e autora de artigos e livros na área 
de trauma relacionado à psicossomática, complexos culturais, feminino, escravidão 
e corrupção.

•  Eliana Rossetti Fausto – Graduada em Educação Física e pós-graduada em Jogos 
Cooperativos. Autora dos artigos Criar e Re-Criar Jogos Cooperativos e Danças Circula-
res e Cooperação, apresentou trabalhos em congressos nacionais e internacionais na 
Espanha e na Holanda com ênfase em Jogos Cooperativos e nas Danças Circulares. 

• Fátima Jordão – Socióloga, conselheira do Instituto Patrícia Galvão. 

•  Flávia Marquetti – Pós-Doutora do Núcleo de Estudos Estratégicos da UNICAMP, nas 
áreas de gênero, semiótica, história, cultura clássica e literatura e com Pós-Doutora-
do na área de Literatura e Teoria Literária da UNESP. Autora de O mito da Deusa Mãe 
(Ed.Unesp/2013). Organizou em parceria com Pedro Paulo A. Funari, Corpo a Corpo: 
Representações Antigas e Modernas da Figura Humana (Ed. Fap-Unifesp/2014).

•  Humberto Dantas – Cientista Político, Conselheiro Fundação Konrad Adenauer, pro-
fessor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) e coordenador do curso de pós-gra-
duação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fessp).

•  Jan Woischnik – Jurista alemão com enfoque em temas internacionais, é doutor em 
Direito Argentino pela Universidade de Mainz. Publicou mais de 40 monografias, 
manuais e artigos na Alemanha e em outros países. Foi diretor da Fundação Konrad 
Adenauer no Uruguai (2001-2006), na Indonésia e no Timor-Leste (2011-2015) e, 
desde novembro, no Brasil. 

•  Jussara de Lima Carvalho – Engenheira Química, é Doutora em Governança da Água 
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Foi secretária-exe-
cutiva do Comitê de Bacias do Estado de São Paulo, por 9 anos. Atualmente é Secretá-
ria executiva do ICLEI (Local Governments for Sustainability).

•  Káritas Ribas – Filósofa e psicanalista, pesquisadora em complexidade, mestre em 
Biologia-Cultural, atuando principalmente com as disciplinas de ética e lingua-
gem. Consultora especialista no trabalho com grupos, com ênfase nas práticas 
colaborativas e dialógicas. Eticista entusiasmada, idealizadora e fundadora do 
Instituto Appana.

•  Leandro Consentino – Mestre e doutorando em Ciência Política na USP. Professor no 
Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), coordenador de cursos na Fundação Mário 
Covas e professor de Política Internacional na pós-graduação em Ciência Política 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fessp) e no Instituto Sidarta.

•  Luciana Ferraz – antropóloga pela USP, coordenadora da Brahma Kumaris no Brasil, 
organização internacional que tem por objetivo a revalorização do ser humano para 
a construção de um mundo melhor. Com escolas em mais de 110 países tem sua sede 
internacional na Índia. Ministrou cursos na Índia, Estados Unidos, Europa e América 
Latina sobre assuntos diversos como stress, saúde integral, consciência positiva e 
meditação. Coordenou no Brasil projetos internacionais em conexão com a Orga-
nização das Nações Unidas Um Milhão de Minutos de Paz, Cooperação Global para um 
Mundo Melhor e Partilhando Valores para um Mundo Melhor.

• Marina Caetano – Coordenadora de Projetos da Fundação Konrad Adenauer

• Nancy Ferruzzi Thame – Presidente PSDB-Mulher Estadual de São Paulo

•  Rosana Chiavassa – Advogada, Representante da ASAS – Associação das Advogadas, 
Acadêmicas e Estagiárias de Direito de São Paulo

• Thelma de Oliveira – Primeira vice-presidente do PSDB-Mulher Nacional

• Yeda Crusius – Presidente de Honra do PSDB-Mulher Nacional
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Fundamentação da Ética
A discussão da ética está intimamente ligada às raízes da democracia e, portanto, à Gré-
cia antiga. Nas reuniões públicas realizadas nas chamadas ágoras, espaços nos quais os 
cidadãos gregos debatiam os problemas das cidades-estado, as mulheres, como outros 
integrantes da sociedade eram excluídos de quaisquer discussões. 
 Com o passar do tempo e com o crescimento das cidades tornou-se impossível emi-
tir opiniões sobre política em praça pública. A partir de então as pessoas passaram a 
eleger representantes. Criou-se uma estrutura de poder mais complexa com Estado de 
Direito, Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Em tese, a escolha de representantes 
permitiria uma maior equidade entre homens e mulheres nos cargos de poder. 
 Na prática, porém, os números da representatividade no Brasil, por exemplo, mos-
tram que as mulheres ainda não conseguem participar da política em condições de 
igualdade com os homens. Atualmente as mulheres são cerca de 52% da população, e 
dos 594 parlamentares presentes na Câmara dos Deputados e Senado Federal apenas 
9%, em média, são do sexo feminino. Do ponto de vista de um movimento que luta por 
um protagonismo este cenário está bem abaixo do ideal.

Leandro Consentino

CULTURA DA PAZ – 27 DE JANEIRO DE 2016
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 Algumas pesquisas recentes mostram que a questão da representatividade é um 
fator que ainda não foi inteiramente compreendido pela grande maioria da população 
brasileira. Para muitos, o fato de o país ser conduzido por uma mulher, a presidente 
Dilma Rousseff, a representatividade feminina no Brasil já é um assunto resolvido. 
 Os equívocos na percepção política incluem também o desconhecimento das fun-
ções desempenhadas por cada um dos três Poderes da República: Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Neste caso específico há uma tendência a tratar os poderes de forma desi-
gual, como se um estivesse acima do outro. É o caso do Legislativo, que é comumente 
tratado como um poder menor. 
 A crença presente no imaginário popular ignora que o Legislativo tem como função 
primordial criar leis de interesse geral e fiscalizar o Poder Executivo. Curiosamente, no 
Brasil, o Legislativo desempenha uma terceira função de caráter social, voltada para a 
solução de pequenos problemas de uma comunidade ou de um município. Desenvol-
veu-se a cultura de transferir para os legisladores – vereadores, deputados estaduais e 
federais – responsabilidades ou competências exclusivas de quem está encarregado da 
administração: o Executivo (prefeituras, governos estaduais e federal). 
 Essa prática gera distorções graves com a formação de bases parlamentares gigan-
tescas favoráveis aos Executivos, que deixam de realizar uma fiscalização apropriada e, 
que passam a aprovar projetos de lei destinados a atender os mais variados interesses. 
 Uma pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi, em 2008, que procurava anali-
sar o papel do vereador sob a ótica do eleitor ilustra bem o entendimento equivocado 
do eleitor. Embora a pesquisa tenha sido realizada há oito anos, a percepção do povo 
manteve-se praticamente inalterada ao longo dos anos subsequentes à pesquisa. 
 Do total de 1500 eleitores, 94% acredita que é obrigação dos vereadores discutir e 
aprovar projetos de lei e 93% está de acordo que os vereadores devam fiscalizar as con-
tas da prefeitura. Na mesma pesquisa, um contingente bem significativo, pouco mais 
80% dos entrevistados, estão convencidos de que o rol de obrigações dos vereadores 
deveria incluir ajuda às pessoas na resolução de problemas junto aos órgãos públicos e 
o pagamento de despesas hospitalares e funerárias para pessoas de baixa renda. Além 
disso, 65% gostariam que os vereadores fossem responsáveis pela proteção às pessoas 
ameaçadas e 72% esperam ajuda de seus parlamentares na busca por uma vaga no mer-
cado de trabalho. 
 O resultado de uma pesquisa como essa, aliado a um forte descompromisso do ci-
dadão com a prática política, está intimamente relacionada com o debate da ética. A 
resposta do eleitor às perguntas sobre as atribuições dos vereadores revela a necessida-
de de mudança de alguns padrões da política no Brasil. A ética surge como alicerce para 
a construção desses novos paradigmas. 
 A reflexão sobre o papel de cada um na sociedade e o comportamento ético é muito 
mais amplo, e passa necessariamente pela avaliação da nossa conduta como indivídu-
os. Corrupção é corrupção, não importa o tamanho, o partido ou a origem. No entanto, 
quando pautamos nossas ações do dia a dia pela ética passamos a ter mais condições 
de cobrar a mesma atitude daqueles que ocupam cargos públicos. O envolvimento de 
mulheres e homens com a política somente será ampliado quando todos perceberem a 
força do poder de transformação social surgido da união. 

Nos últimos anos o país vem observando uma mudança significativa no comportamen-
to das pessoas no que diz respeito à política. Hoje estamos vivendo situações muito di-
ferentes das que estávamos acostumados até bem pouco tempo atrás, onde a população 
passou a expor mais seus pontos de vista. Para compreender essas transformações é 
preciso entender como a corrupção afetou o senso político da nossa sociedade.
 Assim como a democracia, os debates éticos, políticos, a corrupção também estava 
presente nas ágoras gregas. A corrupção é tão antiga quanto a discriminação. O foco de 
corrupção mais documentado na antiguidade foi encontrado nos Jogos Olímpicos. As 
mesmas competições que hoje, milhares de anos depois, continuam sendo objeto de 
suspeitas. Tudo o que discutimos nos dias atuais em termos de corrupção tem perspec-
tiva histórica. 
 Dentro desse contexto, é interessante lembrar que no Brasil a corrupção ou os atos 
de corrupção já foram aceitos, tanto pelo Império como pela República, como um algo 
inerente ao ambiente político. Nos anos 50, havia candidato com o slogan “rouba, mas 
faz”. Não segredo, era uma estratégia de campanha. 
 Muitos anos depois, em 1992, foi instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar 37 parlamentares por envolvimento em esquemas de fraudes na 
Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. A CPI dos Anões do Orçamento como 
ficou conhecida foi a primeira a ser transmitida pela televisão. A partir daquele mo-
mento, parte da população começou a relacionar o planejamento orçamentário dos go-
vernos às obras que eram realizadas. 
 Somente nos últimos anos, com o surgimento de governos mais democratas, com 
orçamentos mais transparentes, o contribuinte teve a consciência de que a corrupção é 
roubo do seu próprio dinheiro. Não há coexistência entre roubar e fazer, esse conceito 
desapareceu. Com um grau de informação suficientemente alto o eleitor entende a éti-
ca como algo muito funcional, diretamente ligado à realização das coisas. 
 Desde 2013, com as manifestações da tarifa única, a visão que a sociedade tem de si 
mesmo mudou radicalmente. As demandas se tornaram muito concretas, visíveis. Os 
desvios de recursos passaram a significar usurpação de direitos, de propriedade e esta 
percepção tornou-se uma bandeira política para o eleitor. O cidadão sabe que a política 
é um espaço no qual a corrupção está instalada, mas entende que tem voz para contes-
tar isso. 

CULTURA DA PAZ – 27 DE JANEIRO DE 2016
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Gestões Transformadoras e 
Caminhos para Ambientes  
Inclusivos
O debate sobre gestão que transforma vai muito além de uma simples prestação de con-
tas de uma administração pública, por exemplo. Esta é uma discussão que permeia um 
questionamento sobre nosso comportamento, nossas responsabilidades como cida-
dãos, chefes de família, como indivíduos inseridos em um contexto muito maior. 
 Todos, independentemente do gênero, querem viver bem, se desenvolver e ser feli-
zes. Quando transformamos o nosso ambiente estamos prontos para crescer. Uma boa 
administração tem sempre como ponto de partida um diagnóstico preciso do que será 
trabalhado. A segunda etapa envolve planejamento e, nesta fase, conhecimento é fun-
damental; saber como a cidade funciona, da realidade que está ao redor e o que está à 
disposição para ser transformado. 
 No processo administrativo não há nada que possa ser feito sem compromisso, sem 
atenção, sem cuidado. O glamour de qualquer cargo público é superficial e só tem valor 
para aqueles não têm pleno conhecimento do que assumiram. A vida de quem está a 
serviço da administração pública é feita de renúncias. 

Bel Lorenzetti 

Se a barragem de Mariana tivesse rompido há vinte anos, as pessoas não saberiam que 
aquele projeto foi fraudado ou que as empresas envolvidas tinham articulações com 
o governo. Boa parte dessa transformação foi provocada por casos de corrupção que 
vieram à luz em processos que expuseram até mesmo o Partido dos Trabalhadores (PT), 
que em suas origens esteve muito conectado com a ética, o progresso e a vanguarda. 
Nenhum outro partido teve suas entranhas tão expostas quanto o PT. 
 A corrupção não é igual em todos os partidos e nenhuma legenda está isenta des-
ta nódoa. O que significa dizer que se fosse outra agremiação envolvida nos mesmos 
escândalos provavelmente a exposição seria a mesma. É um sinal de que os tempos 
estão mudando.
 Umas das principais bandeiras eleitorais deve ser o combate à corrupção, é neces-
sário mostrar para as pessoas os prejuízos diretos causados em seus municípios quando 
recursos são desviados. As denúncias que são publicadas com frequência nos jornais 
devem nos levar a algo mais do que um julgamento meramente moralista. 
 O cerne da questão se concentra neste momento na reconstrução de uma democracia 
que foi bastante aviltada. A nova democracia será reedificada quando o povo disser não à 
atual forma de escolha de empresas e de prioridades, que devem ser sempre coletivas. 
 Em todas as pesquisas de opinião realizadas desde os anos 40, somente agora a cor-
rupção se tornou um item relevante nos levantamentos. Por muito tempo a corrupção 
figurava entre as sete maiores preocupações dos eleitores, com percentuais que varia-
vam entre 5% e 6%. No final de 2015, o tema apareceu como o principal problema apon-
tado pelo eleitorado. Esta é uma forte indicação de que os pleitos de 2016 e de 2018 serão 
influenciados por esta questão. 
 A política está sendo transformada por um dos atores que só é lembrado no pe-
ríodo das eleições: o eleitor. Temos hoje um cenário político mais transparente e um 
eleitor muito mais informado e presente. Nos próximos anos muitas mudanças ainda 
irão ocorrer no país e a inclinação é que a política brasileira surpreenda e evolua em 
vários aspectos.
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 A gestão de um município, de um estado ou país é feita constantemente de esco-
lhas. Nesse aspecto, é preciso fugir das armadilhas do estereótipo do político que preci-
sa sempre agradar seu povo para garantir sua reeleição. Em nome dos interesses eleito-
rais de alguns políticos inúmeros erros são cometidos. 
 Uma transformação duradoura e efetiva de uma cidade não será feita por meio de 
seus elementos urbanísticos, e sim, através de seu povo, da educação e da cultura. Esse 
é um caminho muito árduo no qual muitas vezes os resultados não são imediatos. Mas 
é a única forma de promover mudanças profundas na sociedade. Precisamos mudar as 
pessoas e suas famílias. 
 É impossível não investir na formação dos professores, e de todos os profissionais 
envolvidos no ensino. Os diretores, por exemplo, devem ser gestores adaptados às re-
alidades dos bairros aos quais foram incorporados. As escolas precisam ser ambientes 
inclusivos, não apenas no sentido do acolhimento e sim, no oferecimento de oportu-
nidades iguais para todos. Só assim teremos cidadãos que irão se manifestar seguros 
daquilo que estão reivindicando. 
 À medida que oferecemos oportunidade às pessoas de terem contato com a arte, 
com manifestações artísticas, de participar de cursos a adesão da comunidade tem cres-
cido cada vez mais. Em Lençóis Paulista, município para o qual fui eleita prefeita duas 
vezes, implementamos uma série de programas nas áreas educação – incluindo a cria-
ção escolas técnicas – saúde, transporte, desenvolvimento urbano e meio ambiente para 
cuidar da população de uma forma mais completa.
 A vida das cidades é dinâmica, devemos lutar sempre para construir, reconstruir e 
sempre haverá algo a ser feito. Novas necessidades e novas demandas nos obriga cons-
tantemente a buscar outras soluções. 

O ICLEI, sigla em inglês para Governos Locais pela Sustentabilidade, é uma entidade 
global que funciona como uma rede de cidades. Com mais de 1000 cidades associadas, 
sendo 40 na América do Sul, 30 apenas no Brasil, a organização trabalha especialmente 
com agendas de sustentabilidade e de mudanças climáticas em um universo que con-
templa projetos de mobilidade urbana, biodiversidade, resiliência das cidades, eficiên-
cia do uso de recursos, transição para uma economia de baixa emissão de gases de efei-
to estufa, cidades inteligentes e cooperação entre zonas urbana e rural. 
 Hoje as causas ambientais estão muito bem colocadas em um panorama maior que 
é o desenvolvimento sustentável. Por essa razão é importante detalhar um pouco mais 
a gama de agendas, uma vez que o termo meio ambiente não deixa claro qual é o escopo 
com o qual se está trabalhando. 
 Em novembro do ano passado foi realizada, em Paris, a 21ª edição da Conferência 
do Clima promovida pelas Nações Unidas. Pela primeira vez na história houve um en-
tendimento unânime, entre os quase 200 países participantes, em relação ao que estava 
sendo discutido. Ninguém mais questiona a existência do aquecimento global, muito 
menos como ele afeta as populações. São os grupos mais frágeis, dos países mais vulne-
ráveis, os que mais irão sofrer com os efeitos desse aquecimento. 
 Outro consenso entre as nações presentes à Conferência do Clima diz respeito à 
responsabilidade pelo aquecimento global. Esse desequilíbrio foi provocado pela so-
ciedade moderna, pelo modelo de desenvolvimento, pela forma como são utilizados os 
combustíveis fósseis, e, sobretudo, como gerações e gerações cresceram ignorando que 
o planeta tem uma capacidade limite de recursos naturais. Durante a conferência não 
somente as nações concordaram com esse diagnóstico, mas também os empresários, 
representantes da sociedade civil, entidades como o ICLEI, que atuam diretamente com 
a cidades. 
 Foi nesta conferência que as cidades-ilhas ou as cidades-insulares procuraram os 
países maiores para alertá-los de que dois graus de aquecimento gera um impacto de-
sastroso em seus territórios. Diante desta mudança climática alguns países já estão de-
saparecendo e alguma medida precisa ser tomada para que o aquecimento possa ser 
reduzido em pelo menos 0,5 (meio) grau. Ainda que um acordo formal não tenha sido 
fechado nesse sentido, as cidades-ilhas conseguiram ao menos o compromisso dos 
grandes países de trabalharem por uma redução. 
 Houve em toda a conferência um ganho de consciência que, infelizmente, ainda 
não foi traduzido para a sociedade, mas precisamos fazer isto. De maneira geral, as 
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Democracia e Estado 
de Direito
A Fundação Konrad Adenauer promove há cerca de oito anos cursos de formação po-
lítica para jovens da periferia de São Paulo. Estes são os levantamentos feitos com os 
alunos no início e/ou no final dos cursos desde de que o programa foi criado. De modo 
geral os questionários buscam uma maior compreensão sobre a relação dos jovens com 
a política. Para este seminário, analisamos os mesmos dados dentro de uma perspectiva 
de gênero. Como metodologia foram separadas as respostas de meninos e de meninas 
para que se pudéssemos identificar se havia alguma diferença na percepção política en-
tre os gêneros. 
 Os cursos são realizados desde 2008, época em que promovemos o piloto. Entre 
2009 e 2015, formamos 4.800 jovens nesse projeto da Fundação Konrad Adenauer. 
Cada curso é composto por três encontros com quatro horas de duração. A partir de 
2011, passamos a concentrar o programa nos alunos do ensino médio. E em 2013, os 
cursos voltaram-se para estudantes do ensino médio envolvidos em programas sociais. 
Já no ano passado a parceria com empresas permitiu que as turmas fossem ampliadas e 
vinte novas turmas foram abertas.
 Somente em 2015 foram aplicados 1462 questionários, sendo a primeira metade no 
início das aulas e a segunda no final. Dentro desse universo estão selecionados apenas 
os alunos com faixa etária compreendida entre 15 e 18 anos. Entre os que responderam 
às perguntas 44% são homens e 56% são mulheres. É importante destacar essa diferen-
ça porque no ensino médio há uma desproporção de gênero em favor das mulheres. Ou 
seja, as mulheres têm estudado mais que os homens. 
 Uma das primeiras questões analisadas é a propensão ao envolvimento com a polí-
tica por parte desses jovens. Praticamente não existe diferença entre gêneros no que se 
refere ao gosto ou à inclinação política. Quando o assunto é preferência partidária, há 
uma discreta assertividade dos homens na hora escolherem uma legenda. Porém, mais 
uma vez o equilíbrio é mantido. 
 Quando o assunto é título de eleitor ou voto como obrigação, 58% querem ou ti-
raram o título com menos de 18 anos, e para 73% o voto é visto como um direito, não 
uma obrigação. Aliás, a visão da importância do voto é um pouco mais valorizada pelas 
mulheres. Mas na média geral não há diferenças significativas. 

Humberto Dantas

questões de sustentabilidade, como envolvem outras áreas entre elas saúde e educação 
e outras ligadas ao próprio modelo de desenvolvimento, acabam por ficar um pouco 
invisíveis. 
 O ICLEI tem um trabalho de capacitação de agentes públicos, de técnicos de pre-
feituras e de agentes da gestão municipal. O curso foi criado não só para entender a 
problemática, mas para que desenvolver um plano de ação voltado especialmente para 
as secretarias das prefeituras. A experiência com as administrações municipais nos 
mostrou que a parte mais difícil de um projeto é a integração entre as secretarias de 
uma prefeitura. Essa capacitação facilita essa relação e ainda cria a oportunidade de 
envolver ainda a sociedade civil, que é quem vai garantir, em tese, a continuidade da 
administração ou dos projetos que estão em curso. 
 Mesmo realizando esse trabalho há bastante tempo percebemos que nunca havía-
mos pensado no papel da mulher dentro das ações de preservação do meio ambiente. 
Ao analisarmos diversas situações percebemos que as questões ambientais no Brasil 
e no mundo são dominadas por mulheres. Embora seja cheio de questões estratégi-
cas, o meio ambiente ainda não é considerado uma área prioritária no nosso modelo 
de desenvolvimento. 
 Não podemos também deixar de notar a tremenda desigualdade que existe ainda 
entre homens e mulheres no que se refere a alguns setores. Na agricultura, por exem-
plo, temos cerca de 50% de mulheres (considerando América Latina, África, Ásia) que 
são responsáveis por toda a atividade agrícola das sociedades. Porém, quando vamos 
investigar se essas mesmas mulheres são proprietárias das terras que cultivam ou se 
tem acesso à tecnologia, o número cai para menos de 5%. 
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 A simetria nas sensações ou gostos políticos entre os gêneros nesses três primeiros 
quesitos já aponta um cenário positivo. Esses dados são muito bons para um país como 
o Brasil, que a exemplo de outras nações, se propõe a estimular uma maior participação 
das mulheres na política. 
 Outro ponto interessante a ser destacado diz respeito à utilização prática do con-
teúdo aprendido durante o curso. No questionário os alunos podiam marcar até três 
possíveis utilizações entre quais estavam o uso nas provas do ENEM, no exercício como 
eleitor, na faculdade, em trabalhos comunitários, como candidatos, algum profissio-
nal, entre outros. Ainda que os resultados gerais tenham sido próximos, na expectativa 
feminina, além de utilizar o conteúdo nas provas Enem, como eleitoras, em trabalhos 
comunitários, o curso poderá ajudá-las em uma candidatura futura. 
 A procura por informação política entre jovens de ambos os sexos revela alguns 
dados muito importantes para pensarmos também na questão de gênero. Aproxima-
damente 64% dos jovens, em 2015, afirmaram que usaram as redes sociais para se in-
formar sobre política. Fenômeno que não ocorria com tanta intensidade nos anos an-
teriores. Os sites e os jornais também são fonte de informação, mas a televisão ainda é 
a mais acessada. As mulheres, em geral, se informam mais em todos os meios, menos 
nas revistas.
 Em linhas gerais, cresceu o número de homens e mulheres que concordam com 
o poder de transformação do voto. O que é uma demonstração clara de que o jovem 
legitima a ideia da política representativa. A educação política deve estar na escola é 
frase que os jovens mais concordam. Esse resultado é muito significativo para nós que 
ministramos cursos de formação, especialmente porque os jovens desejam entender a 
política e sabem a importância que ela tem. 
 As mulheres acreditam mais na educação, desaprovam mais o uso da força, veem 
maior necessidade de aproximação dos partidos e são bem mais críticas em relação ao 
papel da imprensa, do Judiciário e das escolas como centros formadores de cidadania. 
Além disso, são mais céticas sobre a legitimidade dos manifestos de rua e na força do 
dinheiro como mecanismo de compra de eleição. 
 O levantamento feito entre os alunos que participaram ou concluíram os cursos de 
iniciação política nos leva a concluir, entre outros aspectos já destacados, que o jovem 
brasileiro está mais bem informado, demanda educação política, desconfia das institui-
ções formais, está distante dos partidos e não vê a escola formando cidadão. Em contra-
partida, acredita no voto, na aproximação dos partidos e na democracia. Esse panorama 
ilustra bem a razão pela qual os jovens estão mais ativos do que em outros momentos da 
história recente do país.
 Na observação de gênero, chegamos à conclusão de que não existem diferenças em 
termos de envolvimento entre mulheres e homens, e isso é essencial. Há em toda pes-
quisa algumas divergências pouco significativas como o fato de as mulheres carrega-
rem alguns valores mais democráticos. 
 Algumas perguntas ainda permanecem sem resposta e devemos estar atentos ao 
comportamento da sociedade nos próximos anos. Não sabemos se teremos, em médio 
prazo, mulheres ocupando espaços em nível de absoluta igualdade. Também não te-
mos certeza se a igualdade entre os gêneros relevada pela pesquisa tem relação com o 
instante social e econômico atrelado a esta etapa da juventude que ainda os coloca no 
mesmo patamar. É preciso pensar também na forma como a nossa sociedade, essencial-
mente machista no universo político, irá tratar essa geração de iguais mais adiante.

O filósofo Tércio Sampaio Ferraz afirmou certa vez que o grande problema do brasileiro 
tem a ver com o fato de ele nunca ter incorporado o espírito da lei, ou seja, é um contu-
maz burlador da lei. Infelizmente o filósofo não está errado em sua colocação. 
 Em uma das primeiras palestras deste seminário, foi citada uma pesquisa na qual é 
questionada a possível punição do ex-presidente Lula por supostos envolvimentos em 
esquemas de corrupção. Diante da constatação de que o brasileiro é um burlador da lei, 
a exigência de pena para quaisquer atos ilícitos nos leva a questionar a punição para as 
pequenas transgressões cometidas pelos cidadãos diariamente. O cidadão vai querer se 
autopunir também? 
 O país tem pouco mais 500 anos de história e uma democracia muito recente, que 
ainda não é vivida em sua plenitude. Na realidade, a vivência democrática brasileira 
simplesmente ignora a Constituição Federal todos os dias, em todas as cidades do país, 
ao desrespeitar os direitos humanos. Há uma discrepância enorme entre o que está pre-
visto constitucionalmente e o que vivemos. 
 No papel temos igualdade, e o que é mais grave, nós mulheres, somos iguais em 
todos os direitos, o que é irreal. Pesquisa realizada em 2015 pelo Instituto Datafolha 
afirma que 76% de meninas entre 14 e 17 anos se dizem menos capazes que os meninos. 
Respostas como essas são frutos de uma cultura que se arrasta há milênios. 
 A democracia no Brasil está em um estágio ainda primário, perante o mundo somos 
um Estado democrático de Direito, mas não vivemos isso no nosso chão, na nossa base, 
na fazenda, na favela. O primeiro erro é querer afirmar que um Estado democrático é 
um estado de direitos. É preciso passar a considerar também os deveres dos cidadãos.
 Em todo o mundo existe uma tendência comportamental mais individualista, qua-
se umbilical, no sentido em que as pessoas olham apenas para si. No Brasil não é dife-
rente. Nossas leis são coletivas, nosso momento é individual, as redes sociais imperam – 
especialmente Facebook –, os diálogos são rasos e a sociedade carece de profundidade.
 Paralelo a esta conjuntura, é necessário refletirmos sobre alguns aspectos da de-
mocracia, que foi criada por homens para se libertar da tirania. Não podemos cair no 
equívoco de idealizar a democracia. A existência robótica e a expressão de opinião sem 
uma reflexão mais elaborada são características do nosso tempo. Um exemplo disso são 
os embates políticos nas redes sociais entre os grupos de direita e de esquerda, espe-
cialmente de mulheres vinculadas a partidos. As mulheres deveriam lutar apenas pelos 
próprios direitos. A conquista por novos espaços na política depende da nossa união.
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Luciana Ferraz

Cultura da Paz e  
Redes de Convivência 
A Cultura de Paz engloba todos os temas que foram tratados no primeiro dia de seminá-
rio: ética, democracia, Estado de Direito, gestões transformadoras e ambientes inclusi-
vos. Além disso, a paz envolve uma vasta gama de outras questões que estão correlacio-
nadas como liderança, liderança feminina, transformação pessoal e educação.
 O alicerce de toda a transformação está fundamentado na educação, e não apenas 
no ensino formal, oferecido pelas escolas, mas nos ensinamentos da família, da vida. 
Porém, ainda há um aspecto mais inovador: a educação da própria mente e dos pró-
prios sentimentos. Esse aprendizado permitirá o desenvolvimento da calma, da firmeza 
e de outras qualidades. Muitas oportunidades são perdidas por não conseguirmos nos 
educarmos. Quando não nos educamos entregamos nas mãos de outros, seja governo, 
marido ou filhos, um poder que nos pertence. 
 Um ambiente pacífico gera uma sensação de bem-estar que é ansiada por todas as 
pessoas em qualquer parte do globo. A paz tem uma irmã gêmea que é a não-violência. 
É impossível praticar a paz com atos violentos, que não se resumem apenas ao uso de 
armas ou de força física. Violência pode vir das palavras ou de atitudes menos nobres, 
como egoísmo, até mesmo de demonstrações de não-consideração ao outro. 

 O conforto da tirania nos tira responsabilidades e a liberdade nos obriga a tomar 
decisões, não é incomum que se faça uma opção pelo conforto. No entanto, nenhuma 
mulher será realmente dona de si, detentora de direitos, se não tiver realmente o poder 
da escolha, que vem do empoderamento, do conhecimento, e, sobretudo, da indepen-
dência financeira. 
 Em uma eleição não é fácil enfrentar, como candidata, algumas questões polêmi-
cas, mas decisões deverão ser tomadas. Tenho certeza de que diante do desafio de al-
guns temas a opção de cada uma estará voltada para a ética e para a moral simplesmen-
te porque o jogo do ganhar pelo ganhar não as seduz. Este é um ponto muito positivo.
 A mulher vem sendo oprimida tão qual um súdito há milênios e toda a dor gerada 
por essa situação é geralmente repassada para os filhos. Nesse ponto entra o papel da 
mulher como educadora, que lamentavelmente, acaba perpetuando esse machismo. As 
meninas são criadas para serem princesas, e vão para o mundo sem terem aprendido o 
que é competição ou jogo de poder, que os meninos conhecem desde cedo. 
 Tanto a democracia quanto o Estado democrático de direito só irão existir quando 
encontrarmos a liberdade real que resgatará o feminismo profundo, aquele no qual a 
mulher tem conhecimento, autonomia, verdadeira igualdade e empoderamento. É isso 
que nós, juntas, independentemente de partido, temos que construir. Precisamos dar 
um salto no tempo e combater esse machismo enraizado em nossas relações. 
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 Atos de paz nos remete às ações de diversos líderes que se tornaram importantes no 
decorrer da história por renunciarem seu tempo, seu conforto para se dedicarem a algo 
maior. Entre os líderes que se destacaram no século XX estão Mahatma Ghandi, Nelson 
Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá e outras lideranças incógnitas e 
inspiradoras que passaram por nossas vidas. 
 Se hoje temos um papel de liderança na nossa comunidade, no nosso partido, na nos-
sa faculdade ou no nosso trabalho talvez seja porque uma figura importante como mãe, 
pai, tia, avó, vizinha, professora nos marcou profundamente. Esses líderes incógnitos têm 
características muito importantes pois dão exemplos através de suas próprias vidas. 
 Em 1992, representei a Brahma Kumaris em Genebra durante a pré-conferência que 
antecedeu a Eco-92, realizada posteriormente no Rio de Janeiro. Naquele período não 
havia nenhum fórum que congregasse, formalmente, as organizações não-governa-
mentais. A Eco 92 reuniu cerca de 500 ONGs Brasileiras, que era um número expressi-
vo para a época. Hoje, vinte e dois anos depois, o Brasil está em terceiro lugar entre os 
países do mundo que mais incentiva e que tem o maior número de organizações com 
prestação de trabalho voluntário. Estamos atrás somente dos Estados Unidos e do Cana-
dá que ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente. 
 Há uma permanente disposição do brasileiro em ajudar, é quase uma vocação. A 
colaboração, a ajuda mútua e todos os outros valores universais formam a cultura de 
paz. É necessário desenvolver essa cultura seja individualmente ou nas nossas relações, 
nas instituições, recuperar alguns desses valores. 
 A busca da felicidade não pode ser vista como um valor ultrapassado, por exemplo. 
Afinal tudo aquilo que nos move na vida, no dia a dia, o trabalho, os estudos, a família, 
os filhos, tem como pano de fundo a vontade de ser feliz. Até mesmo a realização de 
um seminário voltado para as mulheres reflete isso. Investimos nas mulheres porque 
queremos um mundo mais pacífico, mais fraterno, mais amoroso, com mais liberdade, 
mais respeito. 
 Historicamente a expressão cultura de paz foi desenvolvida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), que em 1997, definiu o ano 2000 como o ano internacional da 
Cultura de Paz. A partir desse momento, a ONU passou a tratar a cultura de paz como 
uma oportunidade de criar alianças entre todos esses movimentos que existem e que 
tem por objetivo melhorar a sociedade, a comunidade internacional. A iniciativa per-
mitiu à ONU iniciar um trabalho de transformação dos princípios norteadores da cultu-
ra de paz em ações concretas. 
 Ao final de 1998, um pouco antes da data estipulada, a ONU decidiu considerar a 
primeira década do novo milênio como a década da Cultura de Paz e da Não-Violência 
em benefício das crianças do mundo. Coube à Unesco, órgão das Nações Unidas volta-
do para a educação, a coordenação dos vários grupos que estariam trabalhando dentro 
desse conceito. 
 O movimento da Cultura de Paz gerou também o Manifesto 2000, esboçado por um 
grupo de ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, entre eles Dalai Lama, Desmond Tutu, 
Nelson Mandela, Michail Gorbatchev, Elie Wiesel que se reuniram em Paris por oca-
sião do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Unesco esteve 
mais uma vez à frente na divulgação do Manifesto em universidades e escolas. 
 Todas as sociedades do mundo tiveram acesso ao Manifesto 2000, o que foi abso-
lutamente inovador. Por ser um assunto teórico que envolve políticas públicas o tema 
Cultura de Paz é complexo, e mesmo assim conseguiu chegar ao coração das pessoas. 
As pessoas se identificavam com o manifesto e sentiam que podiam contribuir para 
cultura da paz. 

 O conteúdo do manifesto, entretanto, não ficou restrito às instituições de ensino, 
era possível encontrá-lo em condomínios, ONGs, justamente para que as pessoas pu-
dessem refletir. Os temas propostos pelo manifesto eram: respeito à vida, rejeição da 
violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a so-
lidariedade. Foram criados vários métodos que tinham por finalidade o preenchimento 
de um formulário muito simples, mas que obrigava as pessoas a refletirem. 
 Pequenos gestos do cotidiano têm grande impacto e são capazes de transformar a 
sociedade como um todo. A preservação do planeta, por exemplo, não exige somente 
ações grandiosas como lutar pelo não-desmatamento da floresta amazônica. Isso tam-
bém deve ser feito, mas também não devemos jogar papel na rua. 
 A ONU, por meio da Unesco, fez com que as organizações políticas, ambientais, so-
ciais e milhares de outras desenvolvessem os temas da Cultura da Paz entre seus integran-
tes. Como o PSDB e Fundação Konrad Adenauer estão fazendo com os seminários e cur-
sos que realizam em todo o Brasil. Cada um de nós pode dar o exemplo, fazer a diferença. 
 É comum imaginar a conquista da paz como um projeto difícil, que só teria aplicabi-
lidade na Síria, no Iraque ou em outras zonas de conflito ao redor do mundo. Na realida-
de, o primeiro palco onde a paz acontece é dentro do indivíduo. Não existe coerência em 
falar apaziguamento se eu não for uma pessoa pacífica. O que nos legitima para falar 
em paz mundial é a paz como indivíduo. 
 O segundo campo onde devemos exercitar a paz são as nossas relações pessoais, 
familiares, profissionais. Neste caso, devemos nos perguntar o quanto nossa presen-
ça está levando de paz para essas pessoas com as quais convivemos. Na sociedade, por 
exemplo, precisamos olhar para o grupo ao qual pertencemos e tentar enxergar como 
estão sendo utilizados nossos recursos – tempo, talento – dinheiro, elementos que de-
vem trabalhar em prol do coletivo. Por meio dos nossos recursos é que podemos criar 
uma sociedade mais pacífica. 
 A dimensão da paz também está inserida nas religiões e na forma como lidamos 
com esses elementos. Boa parte das guerras que temos no mundo tem um fundamento 
religioso, e mesmo no Brasil, onde há liberdade de culto, na prática essa tolerância não 
é completa. As religiões de matriz africana em nosso país são, em geral, as que mais so-
frem com preconceito. Não teremos paz no mundo enquanto não tivermos diálogo, acei-
tação entre as diversas crenças religiosas. Porém não basta respeitar, é preciso valorizar.
 A mídia também exerce um papel muito decisivo tanto no apaziguamento quanto 
na criação de um clima sutil de guerra. Frequentemente somos expostos à ditadura de 
padrões de aparência feminina, modelos de bem-estar que nos obriga a comprar, a co-
mer, a fazer, a ir, a viajar, a seguir determinações que limitam nossa liberdade e nos ma-
nipula. Ser livre é não estar submetido às influências. Podemos comprar, acompanhar 
a mídia, mas jamais devemos abrir mão do nosso senso crítico. 
 Meio ambiente é outra questão que está intimamente relacionada à Cultura de 
Paz. Precisamos viver em paz, preservar o ar, a água, a flora. Todas as crises climáticas 
que estamos enfrentando são o resultado de não estarmos convivendo em harmonia 
com a natureza. 
 A Cultura de Paz e a construção de redes de convivência estão intimamente conec-
tadas a lideranças e indivíduos conscientes. Entre as características principais desse 
conceito do líder está a relação harmônica entre ética e cumprimento das leis, entre 
princípios e regras. Não podemos esquecer que há leis que não são éticas. E que há as-
pectos éticos que chegam a ser ilegais. A Constituição brasileira tem um número exage-
rado de leis justamente pelo fato de as pessoas, em sua grande maioria, não terem um 
comportamento ético. 
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 Na realidade, quanto maior o número de regras em uma família, em uma escola, em 
um país, maior a inconsciência das pessoas. Indivíduos conscientes não precisam ser 
mandados. O controle é um método antigo e defasado de liderança. A autoridade deve 
vir através do exemplo. Se eu não faço, tampouco posso obrigar outros a fazerem. 
 Os verdadeiros líderes não têm medo de criar outros líderes, muito pelo contrário, 
eles incentivam o surgimento de novas lideranças que poderão ser ainda melhores. To-
das que estão aqui são representantes de uma classe que está almejando chegar aos 
50% de mulheres na política, mas não se atenham apenas aos números. Tenham como 
principal foco a formação de mulheres que se tornem novas líderes. 
 A liderança feminina tem que estar embasada nos reais valores das mulheres que 
são a generosidade, o amor, a coragem, a força, a entrega. Essa capacidade de liderar 
das mulheres não pode estar escondida atrás das máscaras do ego masculino, da ar-
rogância, da impetuosidade, da força, da aparência. A humanidade por séculos tem 
vivido uma liderança masculina, e não me refiro apenas a uma liderança de homens, e 
sim de valores. 
 As mulheres têm uma capacidade intuitiva muito maior que a dos homens, estão 
mais propensas a trabalhar em parceria. Além disso, a percepção feminina é mais agu-
çada para tratar melhor os interesses coletivos em detrimento dos interesses pessoais. 
O desafio de cada uma de vocês é poder criar de fato essa liderança genuína, onde suas 
vidas falem a mensagem que queiram transmitir. Atos, compromissos serão seus exem-
plos. Que vocês sejam capazes de dar um salto diferenciado.

Complexos Culturais e  
imagens do feminismo
A evolução das diversas formas de repressão da mulher ao longo da história nos ajuda 
a refletir muito sobre o feminino hoje, no mundo contemporâneo. A luta das mulheres 
para se igualar aos homens em direitos é antiga. Mas não podemos confundir igualdade 
de direitos com equiparação de dinamismos e qualidades. Há uma grande dificuldade, 
até mesmo na área da psicologia, em definir com exatidão o que é o feminino, quais são 
as características que o compõe. Corpos diferentes significam também psiques (men-
tes) distintas.
 Para que haja uma maior compreensão de alguns aspectos do feminino é importan-
te que voltemos um pouco em alguns momentos da história. Especialmente para en-
tendermos como se deu a evolução da consciência, do matriarcado para o patriarcado 
até chegarmos no momento atual que seria a etapa da alteridade, onde o masculino e o 
feminino se reequilibrariam novamente. 
 Tudo o que tratamos no aspecto do feminino e, sob a perspectiva psicológica, per-
meia as interações políticas. A chave da reforma política, amplamente discutida no 
país, é a psicologia. Se não nos transformarmos como pessoas não haverá reforma polí-
tica, o processo é antes de tudo interior. 

Formação da Consciência
 
Houve um momento na história da humanidade em que os homens, como os animais, 
não tinham consciência de si, não sabiam quem eram. A própria consciência tem iní-
cio com a chamada fase matriarcal, onde homens e mulheres tinham a crença de que 
o mundo havia sido criado à imagem e semelhança de uma deusa. Ainda não se sabia 
o papel do homem na reprodução, e quem detinha o poder era a mulher. Todo o poder 
social e político era feminino. 
 A mulher como criadora da vida era reverenciada em pinturas, esculturas e todas 
as formas de representações disponíveis. A concepção, considerada um mistério, e 
todo processo de gestação até o nascimento da criança só aumentava a adoração pe-
las mulheres. 
 Depois evoluindo para período pré-grego e grego surgiu a crença de que a mulher 
poderia engravidar com assistência sobrenatural, por um espírito superior, como Deus. 
Isso vai reverberar mais tarde no mito cristão que fala da fecundação de Nossa Senhora 
pelo Espírito Santo e não por José, seu marido. Quando se tem a ideia de que uma crian-
ça pode ser divina fruto do casamento de uma mulher normal com um Deus, o homem 
ainda é retratado como uma figura secundária. 
 Toda a construção de mitos femininos aparece em diversas culturas do mundo anti-
go, até mesmo na mitologia africana, Iorubá, em que o planeta terra tinha o formato do 
corpo de uma mulher. Em todas as culturas há uma referência da Terra como uma gran-
de Mãe. Os arquétipos (padrões coletivos de comportamentos) e mitos desse período 
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histórico em toda a humanidade são os mesmos e são todos femininos. Essa mitologia 
pode ser encontrada do Oriente ao Ocidente.
 Os dinamismos básicos da figura da grande mãe são calor, proteção e nutrição. Po-
demos trazer isso para os dias atuais, para as nossas vidas e o quanto ainda somos res-
ponsáveis por continuar mantendo esse dinamismo da humanidade. 
 Na PUC de São Paulo foi feita uma pesquisa para investigar o porquê de Iemanjá 
ser uma figura ainda tão cultuada no Brasil. Todo o litoral brasileiro, de norte a sul, as 
pessoas fazem seus rituais para a grande deusa Iemanjá. Os gregos também ofereciam 
à deusa Afrodite barquinhos com espelhos e flores, exatamente a mesma oferenda que 
fazemos hoje nos nossos mares. Do mar vem a vida, e essas homenagens, que são in-
conscientes, são feitas no começo do ano para que a vida se renove. São mitos de trans-
formação e renovação que continuam a ser revividos na nossa cultura. 
 O Candomblé é uma das poucas religiões onde a regra é a do matriarcado, são as 
mães que imperam. Não há uma lei como nós conhecemos nas religiões matriarcais, as 
vivências são sempre corporais e os rituais estão muito associados à dança.
 Na religião Católica a mulher também aparece como protetora, nutridora, aquela 
que dá calor, aconchego. Mas na cultura cristã, a mulher faz o papel de intermediá-
ria entre o ser humano e Deus, ela não a protagonista. Em São Paulo, uma pesquisa 
mostrou que a figura mais adorada do estado é Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil. 
 As figuras femininas embora estejam presentes até os dias de hoje e sejam cultua-
das perderam o poder que elas tinham quando houve a consciência, na cultura, de que 
os homens eram responsáveis pela reprodução. Não se sabia da existência dos óvulos e 
as mulheres passaram a ser vistas como seres passivos. Passa-se então a ideia de que o 
criador é um homem e os templos dedicados às deusas são destruídos. Tanto na Grécia 
quanto em Roma a igreja católica construiu templos cristãos em cima dos antigos cen-
tros de adoração de deusas. 

Diminuição da mulher

Essa mudança de paradigma interfere também no poder social que passa a ser mascu-
lino e a mulher é considerada um ser inferior. No momento em que se difundiu o mito 
da criação do homem à imagem e semelhança de Deus acabou qualquer participação 
feminina na história. Até hoje isso é ensinado nas escolas religiosas e muitos adotam 
apenas este como mito de criação, renegando a teoria de Darwin. Mesmo que hoje te-
nhamos consciência de que são mitos criados para diminuir a mulher, essas imagens 
estão muito impressas em nós. 
 No século XV dois monges dominicanos, dos mais intelectualizados de sua época, 
escreveram o livro Malleus Maleficarum (O Martelo das Feiticeiras, 1487) onde eles ar-
gumentam por que as mulheres eram inferiores, bruxas e deveriam ser queimadas na 
fogueira. E eles afirmaram o seguinte sobre o mito da criação de Eva: 

“Devemos apontar o defeito na formação da primeira mulher que foi formada de 
uma costela curva, isto é, a costela do peito, que se encontra encurvada, por assim 
dizer, em direção contrária do homem. E devido a esse defeito, a mulher, um animal 
imperfeito, sempre engana”. 

Durante a inquisição aproximadamente 200 mil mulheres morreram queimadas na fo-
gueira. Era muito fácil mandar as mulheres para a fogueira. Qualquer uma que tivesse 
uma natureza mais erótica, mais exuberante, que tivesse poder, dinheiro ou que fosse 

denunciada pelo marido poderia ser queimada. Pelos critérios adotados na época, todas 
nós, que estamos aqui, já teríamos sido queimadas. 
 No mito de Adão e Eva, a desobediência da mulher trouxe consciência à humani-
dade. Fomos responsáveis por quebrar um tabu ao desafiarmos Deus. Mas, o que nos 
chega como ensinamento foi a culpa pela expulsão do paraíso e por isso teremos que 
pagar com sangue e suor por toda a vida. 

Opressão e patriarcado

O estabelecimento do poder masculino é pela força física e os mitos patriarcais iniciam 
um ciclo de repressão à mulher e ao feminino no mundo ocidental como nós conhece-
mos. Quando as mulheres pararam de ser queimadas nas fogueiras a opressão ganhou 
outros contornos e a repressão sexual passou a ser total. Aliás, a repressão de qualquer 
poder foi implacável. As mulheres têm sua ascensão social e econômica impedida, 
como consequência se tornam extremamente escravizadas, objetos dos homens, seja 
para trabalho ou para sexo. 
 Diante desse quadro de opressão outros problemas foram surgindo, a saúde das 
mulheres começou a ser afetada. Sigmund Freud, neurologista e pai da psicanálise, 
passou a receber em seu consultório mulheres com um determinado tipo de paralisia. 
Durante a avaliação clínica, Freud percebia que se a perna esquerda e o braço direito 
estavam paralisados a origem do problema não era de ordem neurológica. Neste caso a 
suspeita voltou-se para as causas psicológicas. Pela primeira vez ele se deparou com os 
casos clínicos de histeria, que já existiam na cultura grega. 
 As histéricas eram mulheres muito reprimidas, de natureza mais erótica, que que-
riam sair dessa cultura mais opressora. E os sintomas da repressão eram físicos. Ao 
observar o comportamento dessas mulheres, Freud constrói uma teoria que relaciona 
neurose com repressão sexual. Jung mais tarde afirma que a neurose tem a ver com a 
repressão da cultura e que nem todos os casos têm a mesma origem. Com a liberação 
sexual das mulheres isso praticamente desapareceu. 

Complexo cultural 

Todos esses fatores formaram ao longo da história o que se pode chamar de complexo 
cultural, um termo junguiano. Complexo é sempre um trauma em sua essência. Consi-
deramos complexos a violência física e psicológica. Uma a cada três mulheres é vítima 
de atos violentos, sentimentos de inferioridade, sacrifícios estéticos e a excessiva busca 
pela beleza externa. Outros sintomas ligados a esses traumas incluem depressão crôni-
ca, uma doença que atingem muito mais as mulheres. Há em nossos meios uma violên-
cia muito sutil e, portanto, muito difícil de ser detectada, contra a mulher. 
 Ao longo dos anos as perdemos contato com o nosso feminino, não é raro mulheres 
em posição de poder reproduzindo o comportamento dos homens. É como se para con-
quistar cargos mais altos dentro de uma empresa as mulheres procuram tanto se asseme-
lhar aos homens. Uma vez no poder, os aspectos femininos já foram há muito perdidos. 
 A relação entre sucesso profissional e a satisfação amorosa de mulheres que têm 
poder também está relacionada a estes complexos. Quando o marido está, em status 
ou hierarquia, abaixo da mulher há, de maneira geral, uma tendência maior a ocorrer 
traições e uma desvalorização da companheira dentro da relação, especialmente no que 
diz respeito ao aspecto sexual. Há casos reais de mulheres que escondem vitórias pro-
fissionais de seus maridos para que estas não sejam fatores desencadeadores do fim do 

FEMININO PROFUNDO – 28 DE JANEIRO DE 2016

Há em nossos 
meios uma 
violência 
muito sutil 
e, portanto, 
muito difícil 
de ser 
detectada, 
contra a 
mulher.



Seminário – A Cultura da Paz e o Feminino Profundo 31

Representações Femininas 
nas artes e na literatura
O lugar destinado às mulheres hoje é resultado de uma longa construção histórica, por 
essa razão torna-se necessário fazer uma retrospectiva para refletirmos sobre nosso pa-
pel na sociedade. É importante compreender, a partir da Grécia antiga, como se dava 
essa representação e como era esse lugar.
 Na antiguidade, os gregos entendiam o ser humano de duas maneiras que passa-
vam pela fisiologia. Os homens eram corpos quentes e as mulheres corpos frios. Essa 
classificação marcava uma diferença astronômica em termos de espaço, vestimenta, 
locais e definia as relações entre ambos. 
 Na Grécia havia uma exposição muito grande de tudo o que fosse considerado belo. 
Na perspectiva da beleza estavam inclusos os prédios, os corpos, os homens. Por terem 
corpos quentes os homens não precisavam usar roupas, e eles passavam muito mais 
tempo no ambiente externo.
 A casa grega, mesmo a mais abastada, era minúscula, tinha uma sala comum e o es-
paço das mulheres, que ficavam junto com os escravos. Mesmo que a mulher fosse uma 
rainha, não cabia a ela a tarefa de receber os convidados nas ocasiões de banquetes. 
Apenas os homens participavam dessas reuniões, servidos por escravas e eventualmen-
te prostitutas. À esposa legítima cabia, sobretudo, a reprodução, de referência de um 
filho homem.
 Os belos corpos masculinos frequentavam a ágora para discutir política, praticavam 
esportes nus, cobertos apenas com óleo. Para um grego a prática de esportes vestidos 
era considerada algo inferior, coisa de povos bárbaros. Os homens andavam nus com 
um manto jogado pelo corpo. A maneira como eles andavam pela cidade determinava 
se eles eram cidadãos, estrangeiros ou escravos. Os corpos que não eram belos e jovens 
eram os ditos vergonhosos. Neste grupo figuravam as mulheres, os velhos, os estran-
geiros, os feios, os escravos e todos esses tinham, de acordo com os costumes gregos, 
corpos subjugados.
 A questão dos subjugados da Grécia antiga nos ajuda a compreender o preconceito 
que continua a existir até hoje com as mulheres e, inclusive nos faz entender o porquê 
de as ofensas dirigidas ao público feminino serem sempre de cunho sexual. Corpos sub-
jugados são aqueles que se submetem, ou seja, são os corpos frios. O grego antigo dife-
renciava o homem livre do escravo. Se havia um indivíduo que antes era um rei e por 
alguma razão tornava-se escravo seu corpo seria subjugado. Nessas condições os corpos 
deveriam ser cobertos e não poderiam andar da mesma maneira que os homens livres. 
 Em todas as representações femininas na Grécia antiga, as deusas estavam sempre 
vestidas, com exceção de Afrodite, que era retratada nua com as roupas caindo do corpo. 
A questão da vestimenta, mesmo em se tratando de deusas, acompanha o entendimen-
to dos corpos frios. Afrodite é a grande transgressora, herdeira da antiga deusa-mãe, 
continuou poderosa, resistiu a todas as tentativas de subjugação e conseguia dominar 
homens e deuses.

casamento. Pequenos boicotes também podem ser comuns nessas situações. E este é 
um comportamento cultural. 
 No contexto da psicologia profunda, há um complexo provocado por traumas de 
um corpo que foi violentado, deturpado, inferiorizado. É importante termos consciên-
cia de tudo isso para podermos ultrapassar essa barreira e, acima de tudo, adotarmos 
uma posição firme para que os homens não possam questionar. Ou seja, tem que haver 
uma valorização maior da psicologia do feminino, quebrar o ciclo do auto preconceito, 
este que nos faz sentir inferiores aos homens. 
 A função política da mulher também visa a nutrição do nosso povo, tanto no nível 
biológico quanto no social, psicológico e ético. A nutrição da palavra é a educação. As 
mulheres têm muito mais ensino formal que os homens. 
 É preciso ousadia para romper com esse complexo desenvolver a consciência e ter 
um planejamento compreensivo antecipatório. Inovação para redesenhar os sistemas 
de apoio da vida fazendo menos com mais. O feminino tem o poder de ser macro com-
preensivo e micro incisivo, e somente por meio dele podemos fazer uma transforma 
profunda da cultura. 

Flávia Marquetti
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Gattilier, a árvore do cordeiro casto (Vitex agnus-castus), de um odor muito forte, jejuan-
do e orando. 
 Se as Temosfórias eram reservadas para as esposas, as Adônias eram as festas das 
prostitutas e marcadas pelo oposto absoluto. As festas eram organizadas nos telhados 
das casas, que são lajes, com a presença de seus amantes, e a característica da celebra-
ção é a esterilidade. Enquanto Deméter está no inverno, Afrodite está no alto do verão. 
Muita comida, vinho e sexo. Esses eram os dois polos do sagrado feminino na Grécia

Era Cristã

Na Era Cristã o feminino se investe de sisudez, com o apagamento muito forte do poder 
das mulheres. Neste período histórico a mulher é ainda mais subjugada que no ante-
rior, mesmo porque para os gregos as prostitutas faziam parte da vida, eles não tinham 
noção do pecado. Já a cultura judaico-cristã instituiu o sexo como pecado. Eva passou a 
ser nossa “mãe-pecadora”, culpada, e ao mesmo tempo surge Nossa Senhora – sempre 
muito séria, austera, que não compartilha do sexo.
 A fonte de amor e sexo é simplesmente retirada da mulher com o início do cristia-
nismo no ocidente. Mais uma vez, a mulher é vista apenas com um invólucro para ser 
fecundado pelo homem e gerar a prole. Um ponto curioso é que mesmo a Virgem Maria 
é tratada como um corpo impuro. Ao invés de frio, como na visão dos gregos, o corpo 
passa a ser podre, que é a ideia do sangue menstrual. Uma mulher não deveria tocar 
uma bíblia porque ela era suja. 
 O véu que cobria as mulheres na igreja era para que Deus não visse a abominação 
que era o feminino. Era para encobrir do olhar de Deus a nossa sujeira. Essas represen-
tações do feminino foram criadas pelos homens para nós mulheres, renegadas a corpos 
frios, subjugados e sujos.
 Há um detalhe na tela O Jardim das Delícias Terrenas, do pintor holandês Hierony-
mus Bosch (1504), onde há a representação de uma freira como um porco. Não tem 
animal mais sujo que o porco. O universo feminino é gradativamente sendo imputado 
como sujo, feio e algo que precisa ser escondido. 
 A medicina veio aos poucos substituindo o espaço que antes era ocupado pelas benze-
deiras, pelas avós com seus chás e ervas. O quadro A Inspeção médica de Toulouse-Lautrec 
(1894) mostra prostitutas francesas sendo avaliadas por uma equipe de médicos no final 
do século XIX. Ao contrário do que se espera, não se trata de uma consulta ginecológica 
particular, era algo coletivo, com o objetivo claro de higienizar a mulher. 
 Em outra tela do pintor Enrique Simonet denominada Anatomia do Coração (1890) 
no qual aparece um médico realizando uma autópsia em uma prostituta, para examinar 
o coração e investigar se ela tinha sentimento. O quadro nada mais era que o retrato de 
uma pesquisa científica. 

Espaços modernos de exclusão e transformação

Não é de hoje que vivemos esse espaço de exclusão, nos tempos modernos os sinais 
podem ser mais ou menos sutis. Nunca deixamos de viver os dois lados nem o da opres-

Lugar da mulher

À mulher grega restava o ambiente doméstico, onde elas viviam praticamente tranca-
das, já que saiam de casa em raríssimas ocasiões. Se ocupavam da casa, dos escravos, 
dos filhos e de outros afazeres. A outra faceta do feminino na Grécia que, naquele perí-
odo, ocupava as ruas era a prostituta. 
 Entre as prostitutas havia as hetairas, as cortesãs de luxo, que tinham estudo, po-
diam discutir política, filosofia, frequentar os grandes banquetes e eram as mulheres 
para serem amadas. Ao contrário das esposas que eram apenas para reproduzir.
 Dentro da sociedade, a prostituição tinha várias escalas e origens, as prostitutas e 
os prostitutos vinham de apresamentos de guerra ou eram, em sua maioria, crianças 
rejeitadas pelas famílias gregas, prática comum mesmo entre cidadãos. Para o grego, 
a única pessoa que é inteira é aquela que não se submete a outra pessoa, é aquele que 
detém liberdade.
 Na sociedade grega o casamento era apenas um contrato, no momento em que 
a mulher deixa o lar de seus pais abandona também seus deuses de devoção e seus 
ancestrais para assumir os da família do marido. Estava entre as obrigações da mu-
lher parir filhos homens, já que os herdeiros legítimos são sempre os primogênitos do 
sexo masculino.
 Os gregos não conheciam a homossexualidade, como conceito. Existia apenas o 
que dominava e o que era dominado. Os que dominavam podiam tudo, abusar de es-
cravas, escravos, crianças, mulheres, não havia limites. Se submeter, fazer o papel da 
mulher era absolutamente vexatório, a ponto de ser condenado à morte. Por exemplo, 
se um homem na sua juventude tivesse se deixado seduzir por um amante, não im-
porta se por vontade própria ou forçado, estaria impedido para sempre de assumir um 
cargo público.
 Quando falamos sobre democracia na Grécia estamos nos referindo a um grupo 
específico de homens, cidadãos, que têm dinheiro e submetem o resto. Mulheres, es-
trangeiros, escravos não são considerados cidadãos, são os submetidos, subjugados. Os 
xingamentos tiveram origem nesse período e nessa circunstância. A melhor forma de 
desqualificar alguém é dizer que esta pessoa se submete, que ela é um corpo frio e que 
não tem o poder de mudar o mundo.

Feminino e o sagrado

Dentre os ritos e do universo sagrado destinado ao feminino havia as Adonias, festas 
realizadas em honra de Afrodite e de Adônis, seu amante, e uma festa em homenagem à 
deusa Deméter, as Temosfórias. Esta última celebração era realizada em honra da deusa 
protetora da maternidade e dos frutos em geral, participavam dela as esposas legítimas, 
mães e filhas legítimas dos cidadãos. 
 Nas Temosfórias era proibida a presença de homens, prostitutas ou mulheres que 
não fossem casadas legalmente. Embora fosse uma festa para propiciar a fertilidade, 
seus festejos, que duravam quatro dias, eram marcados pelo frio, úmido, fétido e pelo 
sujo. As mulheres iam para o templo de Deméter, se deitavam sobre esteiras feitas de 
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são nem o da transgressão. As Pin-Ups, modelos sensuais, são uma representação de 
Afrodite, habitam o universo das hetairas, e suas roupas são as mesmas das prostitutas. 
 Na década de 50, havia a publicação de guias que ensinavam as mulheres a se tor-
narem boas esposas. O objetivo era manter o marido feliz e, para isso, a mulher tinha 
algumas obrigações que incluíam saber distrair seu companheiro, ser boa ouvinte e, so-
bretudo, entender o seu lugar dentro da relação. Exemplos não muito distantes também 
podem ser encontrados em blogs atuais, com concepções quase semelhantes. 
 O quadro de subjugação não será mudado se não transformarmos o homem, e esta 
revolução começa na criação dos filhos. Precisamos de companheiros, a caminhada 
deve ser feita lado a lado. A resposta a todos esses anos de opressão não é o ódio ao ou-
tro, a real mudança virá da colaboração mútua. É necessário olhar para trás, entender 
e planejar o futuro, o mundo que queremos. Toda a luta que tivemos não foi para criar 
mais desigualdade, desencantos, enfrentamentos. 

Conceito da Distinção

O primeiro conceito que precisamos explorar para compreendermos as culturas de do-
minação é o de distinção. Nada existe no mundo se não estabelecermos uma distinção. 
Por exemplo, se deitarmos no chão para observarmos o céu à noite o que vemos são 
estrelas, estas serão as únicas coisas que conseguiremos ver. Porém, se um astrólogo se 
deita ao nosso lado ele conseguirá ver signos, que nós não conseguimos ver. Um mundo 
novo se constrói a partir de uma distinção astrológica. Ainda no mesmo exemplo, se 
um astrônomo se deita ao nosso lado para olhar o mesmo céu ele verá planetas, conste-
lações. Ou seja, é a distinção que faz as coisas aparecerem no mundo. É o ato cognitivo 
por meio do qual destacamos um objeto de um background.
 Quando nos referimos a uma unidade imediatamente a destacamos, especificando 
um critério de distinção que nomeia aquilo sobre o qual estamos nos referindo. Quan-
do estabelecemos a existência de um masculino e de um feminino estamos fazendo 
distinções, mulheres e homens estamos nos referindo a outro tipo de distinção, assim 
como gênero, sexualidade, homossexualidade, transexualidade e assim por diante. Em 
cada diferenciação há uma separamos. A separação é feita porque somos observadores 
distintos e usamos nossos critérios para fazê-la.
 O observador, em nós, não é um ser estático, construído só biologicamente. Há 
uma tendência de, nas questões de gênero, dividir tudo entre masculino e feminino 
sem levar em consideração as questões culturais ou preferências, ou seja, tornamos o 
masculino e feminino coisas estáticas, coisas em si. A cultura vai moldando tudo aquilo 
que nos acontece, até mesmo nossos corpos. O filósofo Michel Foucault falava sobre a 
docilização dos corpos – quando se interioriza a disciplina – que ocorre, por exemplo, 
quando nos sentamos nos bancos escolares, aguardamos em uma fila. Essa docilização 
mencionada por Foucault serviria também para que os corpos tivessem uma função 
prática, como o trabalho. 

Conceito da Explicação

A explicação não é o fenômeno, é a nossa interpretação acerca dos fenômenos. Quando 
confundimos nossa explicação com a verdade e acreditamos que aquilo que estamos 
explicando de fato ocorreu apenas de uma maneira, isso elimina possibilidades de en-
xergarmos além, de ouvirmos outros pontos de vista. 
 As explicações são posteriores ao fenômeno e têm muito a ver conosco, com tudo 
aquilo que trazemos como referência. Somos nós quem explicamos, portanto, observa-
mos a partir das nossas cultura e ideologia. Ou seja, o lugar onde eu nasci, os filmes que 
vi, os livros que li, as aulas que tive afetaram a forma como vejo o mundo. É somente 
desse lugar de onde estou hoje que posso explicar coisas. 

Culturas de Dominação  
e de Parceria

Káritas Ribas
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 A expressão “se colocar no lugar do outro” é absolutamente equivocada, pois só 
podemos imaginar o lugar do outro, é impossível viver a dor do outro. Temos condições 
de falar do ponto de vista da nossa dor. Temos alguns desafios enormes quando lidamos 
com questões de gênero porque os conceitos facilmente se misturam.
 Entre esses conceitos está o mito da racionalidade e a tese de que homens são ra-
cionais e mulheres são emocionais. Biologicamente não existe essa separação porque 
somos razão e emoção ao mesmo tempo. A emocionalidade é o ponto de partida para 
nossa racionalidade. São as nossas emoções que nos permitem ter um pensamento ra-
cional. A razão explica aquilo que sentimos e é posterior à emoção que sentimos. Os 
mecanismos emocionais são muito mais antigos que os racionais. 
 A emoção é algo que aprendemos também na cultura, essa rede invisível que nos 
envolve, nos ensina a fazer coisas e nos coloca num estado emocional específico. A cul-
tura pode ser familiar, profissional, de amizades, de agrupamentos políticos e vir de 
muitos outros grupos, e cada evento que vivemos nos desperta um estado emocional. 
 Em um de seus textos, Humberto Maturana diz: 

Desde sua concepção, o menino ou a menina vive imerso no linguajar e no 
emocionar da mãe e dos outros adultos ou crianças que formam o ambien-
te de convivência da mãe durante a sua gravidez e depois do nascimento do 
bebê. O resultado é que, como embrião, feto, criança ou adulto, o ser humano 
adquire seu emocionar no seu viver congruente com o emocionar de outros 
seres, humanos ou não, com quem convive. Correntemente diríamos que o 
menino ou menina aprende a emocionar-se de uma ou outra maneira como 
ser humano com o emocionar-se dos adultos e das crianças (e outros animais) 
que formam seu ambiente humano e não-humano, e se alegrará, enternece-
rá, envergonhará, irritará…, seguindo as contingências das circunstâncias em 
que esses se alegram, enternecem, envergonham, irritam… etc. (MATURANA, 
2002, p. 172)

Emoções e o Patriarcado

Na pré-história, o homem era caçador e coletor, vivia junto com a natureza, com os ani-
mais e estava integrado com o ambiente. Se havia seca em um determinado lugar ele 
se movia junto com os animais em busca de um lugar melhor. Em um determinado 
momento, na busca pelo bem-estar esse homem decidiu, na emoção provocada pelo 
desconforto de constantes mudanças, se fixar. 
 Esse homem então encontra cavernas para criar o próprio conforto, acender o fogo 
e se proteger de intempéries. Para garantir seu conforto, esse homem escolhe prender 
os animais para garantir seu próprio alimento. Neste momento surge a emoção da pos-
se e da inimizade, já que os animais estavam sendo guardados de outros predadores que 
podiam levar do homem seu alimento. O lobo não mata, ele sai para se alimentar. No 
entanto, nós passamos a matar o lobo pela emocionalidade da disputa e por entender o 
outro como inimigo, como ameaça à nossa posse. E a partir do momento que a emocio-
nalidade da posse faz parte do emocionar cotidiano incorporar mulher, filhos e outros 
seres humanos (escravos) como propriedade foi um processo muito rápido. Nesse mo-
mento nasce a cultura patriarcal, que não fala de homens, do sexo masculino, fala da 
humanidade, de todos nós. Somos patriarcais. 
 Quando olhamos os homens como esses inimigos que nos atacam, estamos usando 
o mesmo raciocínio, estamos no mesmo lugar de combate. O domínio do homem tem a 
ver com o poder, a posse e a cultura de dominação que tem uma história que não pode-
mos simplesmente ignorar. 

Cultura da Parceria

Para o neurobiólogo Humberto Maturana, a democracia é a grande obra de arte que 
pode romper a coerência das conversações patriarcais. Vem como uma tentativa de rup-
tura desse tipo de raciocínio que carregamos enquanto cultura. 
 A cultura de parceria aparece nesse cenário como uma possibilidade, a aceitação 
do outro como legítimo outro. Só conseguimos ter minimamente uma empatia no mo-
mento em que nos aproximamos do outro. O patriarcado faz sofrer mulheres e homens. 
Os homens também são subjugados quando são impedidos de chorar ou quando são 
exigidos em força e em riqueza. As mulheres também participam desse jogo ao perpe-
tuar, na criação dos filhos, esse modelo. As mulheres não podem ser consideradas ape-
nas vítimas dos homens – porque são vítimas também, principalmente e especialmente 
pela força exercida por uma cultura milenar, na qual estão inseridas. 
 Nossa atenção deve estar concentrada hoje nas formas como contribuímos para 
que essa cultura se conserve. Somos responsáveis pelo mundo que criamos. Nossas pa-
lavras e nossos atos não são triviais, pois construímos com eles nossa realidade. 

Na condição de seres humanos ocidentais modernos, falamos em valorizar a 
paz e vivemos como se os conflitos que surgem na convivência pudessem ser 
resolvidos na luta pelo poder; falamos de cooperação e valorizamos a compe-
tição; falamos em valorizar a participação, mas vivemos na apropriação, que 
nega ao outros os meios naturais de subsistência; falamos da igualdade hu-
mana, mas sempre validamos a discriminação; falamos da justiça como um 
valor, mas vivemos no abuso e na desonestidade; afirmamos valorizar a ver-
dade, mas negamos que mentimos para conservar as vantagens que temos 
sobre os demais... Isto é: em nossa cultura patriarcal ocidental vivemos em 
conflitos, e frequentemente dizemos que a fonte deles está no caráter confli-
tuoso de nossa natureza humana. Com frequência, dizemos que tanto a luta 
entre o bem e o mal quanto o viver em agressão são características próprias 
da natureza biológica dos seres humanos. Discordo, não por pensar que o ser 
humano, em sua natureza, seja pura bondade ou pura maldade, mas porque 
considero que a questão do bem e do mal não é biológica e sim cultural. Esse 
conflito em que nós, seres humanos patriarcais modernos, vivemos, nos do-
brará com sofrimentos e por fim nos destruirá, a menos que o resolvamos. 
(MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2004, p. 106)

 
 A questão do bem e mal não pode ser olhada linearmente, ela pertence ao domí-
nio da complexidade, ao biológico-cultural. Vamos precisar construir novas armas se 
quisermos combater uma nova luta. Não podemos usar contra o patriarcado os mes-
mos artifícios que essa cultura usou até hoje para promover a dominação. Se fizermos 
isso estaremos replicando e conservando o que já opera e temos visto o resultado. Esse 
conflito em que nós, seres humanos patriarcais modernos vivemos nos dobrará com 
sofrimentos e por fim nos destruirá, a menos que mudemos.
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Em meio a uma conjuntura política ainda marcada por incertezas, o país se prepara para 
a realização de eleições que definirão o comando de milhares de administrações muni-
cipais, em outubro deste ano. Para o PSDB- Mulher este é um momento muito importan-
te onde nossas companheiras, dos diretórios estaduais e municipais, nossas militantes, 
terão um papel de destaque neste processo. Somente a boa política, fundamentalmente 
democrática, tem a capacidade de resolver os graves problemas enfrentados pelo país.
 Isto inclui, necessariamente, a participação das mulheres, de forma represen-
tativa, não só em número mas principalmente em seus valores.
 Diante de cada novo desafio que nos é imposto, torna-se essencial uma avaliação 
mais aprofundada, não somente do momento político, mas de todos os elementos que 
compõem este ambiente. Para entendermos o papel da mulher no universo da política 
e seu lugar social, devemos ampliar o olhar para algo que vá além do tema eleitoral. O 
mergulho histórico serve para resgatarmos e ressignificarmos a ética, a democracia, 
nossas relações com as estruturas de poder e nossos próprios valores. 
 Planejar o futuro, garantir um real empoderamento e aumentar a representa-
tividade feminina está diretamente relacionado com a compreensão do contex-
to histórico, político, psicológico e filosófico no qual estamos inseridas. 
 Ainda há, na maior parte dos brasileiros, um grande desconhecimento sobre as 
funções desempenhadas pelos Poderes, especialmente, do Legislativo e do Executivo. 
Este fato tem ligação com um certo desconhecimento e descompromisso do cidadão 
com as questões políticas, e neste aspecto, o debate da ética é inevitável para a mudança 
de novos paradigmas, seja no que tange à representatividade, ou às atribuições naturais 
do cidadão. 
 A sociedade brasileira vem, gradativamente, reagindo aos sucessivos escândalos de 
corrupção deflagrados nos últimos anos. De modo geral, o eleitor está mais informa-
do e entendeu que os desvios de recursos significam a usurpação de seus direitos, e esta 
visão influenciará fortemente os pleitos de 2016 e 2018.
 O combate à corrupção expôs um dos maiores partidos do país que, em suas origens, 
esteve à frente de debates sobre ética: o Partido dos Trabalhadores (PT). O envolvimento 
de muitos integrantes da legenda em casos de corrupção reacendeu também a necessi-
dade de refletirmos novamente sobre conceitos como Estado de Direito e democracia. De 
repensar o próprio país e nossas responsabilidades enquanto cidadãos e cidadãs. 
 As reflexões sobre os princípios éticos e democráticos no Brasil devem fazer parte 
de um plano de reforma maior, no qual a paz não está dissociada. Para mudar a socie-
dade é preciso, antes de tudo, modificar o indivíduo, desenvolver a consciência de si, do 
outro e do bem coletivo.
 Somente a educação pode construir uma sociedade em que a vida cotidiana ca-
minhe em  conformidade com princípios constitucionais previstos, como igualda-
de entre homens e mulheres, e onde os direitos humanos são de fato respeitados.
 O momento exige também um questionamento sobre nosso papel como mulheres, 
especialmente como agentes de transformação política em um ambiente dominado por 
homens. É preciso fugir de algumas armadilhas como a repetição de comportamentos 
e discursos machistas que foram incorporados culturalmente no decorrer dos anos. A 
subjugação do feminino criou um universo de exclusão que foi vivido por séculos em 
todas as sociedades. 
 Muitas vezes tentamos combater o patriarcado com as mesmas armas que essa cul-
tura usou até hoje para promover a dominação. O grande desafio para as próximas dé-
cadas é aprender a lutar de um outro modo. A cultura de parceria aparece nesse cenário 
como uma possibilidade, na qual a aceitação do outro como ser legítimo é imprescindí-
vel. Só conseguimos ter empatia verdadeira quando nos aproximamos do outro. 
 Acabar com a  opressão será impossível sem  transformar o homem e seus filhos. 
As novas gerações devem ser formadas por companheiros e companheiras, que cami-
nhem lado a lado.  A resposta à dominação não é o ódio ao outro, muito pelo contrá-
rio, a real mudança virá da colaboração mútua. Estamos caminhando para a etapa da 
alteridade, que prevê o fim das dominâncias, e onde o masculino e o feminino estarão 
novamente reequilibrados.
 Somos diferentes deles, mas não desiguais.

Considerações finais

Nancy Ferruzzi
Presidente do Secretariado 

Estadual da Mulher/PSDB 
de São Paulo
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