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O Projeto Raízes da Cidadania - Gênero no Jardim, realizado de março a abril de
2015, foi o primeiro curso de gênero do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.
O Jardim Botânico é uma instituição vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e
tem como missão institucional a produção de conhecimento científico e a conservação e valorização da biodiversidade brasileira.
Desde o século passado até os dias de hoje a instituição vem ampliando suas
ações, valorizando sua atuação na integração das relações entre ciência, educação, cultura e natureza. Como patrimônio ambiental do Rio de Janeiro, tem
criado vários instrumentos de participação e diálogo com a cidade, além de
programas internos de inclusão social.
O Programa de Equidade de Gênero tem como objetivo fortalecer, qualificar e
tornar visível a presença feminina no universo do JBRJ, que pela primeira vez tem
como presidente uma mulher. No século passado, várias botânicas tiveram papéis relevantes na instituição, como Graziela Barroso e Maria Bandeira. Esse curso
foi o primeiro passo para desvendarmos esta história.
O programa de gênero do JBRJ foi criado em 2013 em consonância com as determinações do Ministério do Meio Ambiente e com as orientações estratégicas
das políticas de gênero da Secretaria de Políticas para Mulheres, cuja atuação é
guiada pelo compromisso de combater as desigualdades de gênero, formulando políticas públicas com ações concretas de capacitação e combate a todas
as formas de discriminações de gênero. Em 23 de agosto de 2013, instituimos a
Portaria JB Nº 98/2013, que criou a Comissão de Gênero, com a participação de
representantes de todas as áreas do Jardim Botânico.
Mulheres de todos os setores foram ouvidas: pesquisadoras, tecnologistas, administrativo, serviços de limpeza, guardas da vigilância, meninas do projeto de
responsabilidade social e suas coordenações. Em seis rodas de conversas para
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sensibilizar as mulheres, foram apresentados os objetivos do programa. A partir
desta escuta, iniciou-se um processo de envolvimento, de todas as interessadas, na primeira Semana da Mulher do JBRJ, realizada no mês de março de
2014. Informação, promoção da autoestima e estímulo a novas expectativas
no trabalho e na vida marcaram os objetivos do Comitê de Gênero.
Observou-se um grande interesse em conhecer as políticas de apoio e promoção das mulheres em curso, bem como uma melhor compreensão das causas
das discriminações e fortes desigualdades, ainda muito presentes em seus cotidianos. As participantes revelaram uma grande curiosidade pelo enfrentamento das causas e atos de violência contra as mulheres e pela memória da
luta pelos direitos femininos.
Estas iniciativas marcaram o início do trabalho do Comitê de Gênero do Jardim Botânico, que conduziu, a partir da primeira Semana da Mulher, um cronograma de trabalho. Foram realizadas no final de 2014 pequenas oficinas sobre direitos, com a participação de 20 mulheres. Este trabalho culminou com
a segunda Semana da Mulher em 2015 e a organização de um curso de maior
duração (dois meses), com seis oficinas e a participação de 40 mulheres de
todas as áreas da instituição.
Para além da consciência despertada, observamos uma mudança de postura principalmente nas trabalhadoras terceirizadas, que se tornaram mais altivas, sentindo-se incluídas e valorizadas. Através das dinâmicas, dos conhecimentos compartilhados, os depoimentos apontavam para as mudanças:
“Me vejo fazendo parte deste espaço, deste lugar que cuido e gosto tanto”.
“Hoje vejo e sou vista pelos meus colegas e “superiores”. A questão da hierarquia se refaz.
É importante destacar o apoio dado pela Fundação Ford, o Ministério do Meio
Ambiente e pela Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade,
que vêm contribuindo em todos os eventos e atividades realizadas pelo Comitê de Gênero. Agradecemos imensamente.
Ana Batista
Chefe de Gabinete do JBRJ
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Objetivos do Curso
Formar, capacitar e empoderar as mulheres de diferentes setores da
sociedade, que são servidoras, terceirizadas ou colaboradoras da
Instituição, sobre os temas inclusão econômica, direitos das mulheres,
políticas afirmativas, democracia e seus canais de participação.
Promover o resgate da memória institucional das mulheres cientistas
do JBRJ.
Promover as mulheres nas estruturas de governança e de apoio à gestão por meio de suas participações em Conselhos e no Comitê de
Gênero.
Criar cotas para ampliar a contratação de terceirizadas na prestação
de serviços, com critérios discricionários em editais públicos.
Público alvo: Pesquisadoras, serviços administrativos, técnicas, serviço
de vigilante, serviços de limpeza, jardineiras, projeto de responsabilidade social, jovens aprendizes, coordenadores, professores.
Número de Participantes: 40 mulheres
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Um dos desafios do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), em 2014, foi atender à orientação do Ministério do Meio Ambiente
criando o Programa de Equidade de Gênero na instituição.
Com o objetivo de harmonizar os princípios e diretrizes do Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres com as políticas de meio ambiente, nos meses de
março e abril de 2015, o JBRJ realizou, pela primeira vez, o curso Raízes da
Cidadania - Gênero no Jardim.
Os temas gênero, meio ambiente e cidadania foram debatidos com 40 trabalhadoras do Jardim, visando estabelecer compromissos e políticas públicas
que contribuam para uma efetiva transformação social e cultural na vida e
no ambiente de trabalho.
Dividido em seis encontros semanais, realizados no Museu do Meio Ambiente,
com funcionárias e colaboradoras do JBRJ, a cada semana o curso abordou
temas relevantes para o empoderamento feminino e o exercício pleno da
cidadania, como a desigualdade no meio profissional e em contextos socioeconômicos, as diferentes formas de violência contra a mulher, o ecofeminismo, o sexismo e o preconceito étnico-racial (racismo).
A iniciativa foi desenvolvida a partir da parceria entre o Comitê de Gênero
do JBRJ e a Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh), com o patrocínio da
Fundação Ford.
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RAÍZES DA CIDADANIA - GÊNERO E MEIO AMBIENTE
Primeira aula:

17 de março de 2015

Tema:

PARA UMA POLÍTICA DE GÊNERO E DIVERSIDADE
Histórico, compromissos e políticas públicas

Abertura:

ANA BATISTA, coordenadora do Comitê de Gênero
do JBRJ

Apresentações:

SAMYRA CRESPO, presidente do JBRJ.
NILCÉA FREIRE, representante da Fundação Ford no
Brasil e ex-ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.
SCHUMA SCHUMAHER, coordenadora executiva da
Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh).
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A primeira aula do curso, realizada no dia 17 de março, contou com a participação da coordenadora do Comitê de Gênero do JBRJ, Ana Batista, da presidente do JBRJ, Samyra Crespo, e das convidadas Nilcéa Freire, representante
da Fundação Ford no Brasil, e Schuma Schumaher, coordenadora executiva
da Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh), todas ligadas ao movimento
feminista no Brasil.
Ana Batista, chefe de gabinete do JBRJ , abriu o evento ressaltando a importância de se promover um curso como este na instituição e de levar para o
cotidiano das mulheres os conceitos debatidos durante os encontros.
Entre os assuntos discutidos destacaram-se a criação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e dos comitês de gênero, a invisibilidade ainda
imposta às mulheres, a desigualdade nos universos do trabalho e do lar, o
empoderamento feminino e o ecofeminismo.
“Raízes da Cidadania é
um espaço para que possamos nos abrir para a reflexão sobre gênero, de
modo a pensar em novas
posturas diante da vida,
que nos tem cobrado muito intensamente, tanto em
casa quanto no trabalho”,
comentou Ana Batista.
Ana explicou que o Comitê de Gênero do Jardim iniciou seus trabalhos em
2014, promovendo ações e cursos para as funcionárias, com o objetivo de
contribuir para o empoderamento das mulheres como cidadãs conscientes
de seus direitos. Ela lembrou ainda de outras ações já realizadas na instituição,
como a Primeira Semana da Mulher, em 2014, a construção em andamento
de um vestiário feminino e o aumento da contratação da mão de obra feminina no JBRJ.
“Pensamos em novas formas de políticas de gênero na nossa instituição
alinhadas com as iniciativas do Governo Federal e com as diretrizes do
Ministério do Meio Ambiente, relacionadas à sustentabilidade e à gestão
de pessoas. Seria possível pensarmos e sonharmos com a construção de
uma creche? Que medidas podemos adotar para que as mudanças e
ações que estamos desenvolvendo sejam concretas e possam ser transformadas em políticas públicas?”, indagou Ana, lançando a reflexão
para os participantes.

9

Com a palavra, a presidente Samyra Crespo disse que o curso inaugura uma
nova referência no JBRJ. Ela também destacou ações de gênero desenvolvidas na instituição e algumas atividades realizadas na primeira Semana da Mulher, como a inauguração do auditório da Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT), que recebeu o nome Graziella Maciel Barroso, importante cientista
e pesquisadora da casa.
“O Brasil, hoje, precisa ainda
mais das mulheres. E não somente porque são cidadãs
como os demais cidadãos,
mas porque chegamos em
um momento em que grande parte da história do conhecimento, das tecnologias
sociais, do entendimento do
mundo e da educação está
nas mãos delas”, afirmou.
A presidente do JBRJ lembrou que o sexo feminino compõe o maior número
de integrantes de escolas e pós-graduações, e que são as mulheres quem
mais concluem os cursos superiores.
“Proporcionalmente, são as mulheres que estão conquistando os melhores postos de trabalho no seu primeiro emprego. O Governo Federal não
está investindo nelas apenas por uma questão de justiça, mas pelo projeto de país planejado e o papel que terão nesse futuro”, destacou.
De acordo com a presidente do JBRJ, a implantação dos programas de gênero não visa só à cidadania como também à preparação das mulheres para
um papel de protagonismo que muitas já têm ou terão.
“Descobrimos que a tradição científica do Jardim tem um fundamento
e um legado importantes das mulheres, mas não há nenhuma alameda,
por exemplo, com o nome das cientistas. De alguma forma, as mulheres
não estavam presentes nem na história da instituição nem no que celebramos como memória”.
Apesar da invisibilidade delegada ao sexo feminino, Samyra afirmou que um
dos méritos das ações de gênero no Jardim é descortinar a história, mostrando
que muito do que foi produzido na instituição foi feito por homens e mulheres.
A primeira convidada a se pronunciar foi Nilcéa Freire. Com um longo histórico no movimento em prol dos direitos das mulheres, Nilcéa já foi ministra da
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Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, órgão ligado à Presidência da
República. Hoje, é a representante da Fundação Ford no Brasil, uma das organizações que mais têm apoiado o movimento das mulheres no mundo.
A ex-ministra disse que a ideia de viabilizar programas e cursos de gêneros
começou a ser discutida com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira,
durante o processo de preparação da Rio+20.
“Ela entendeu que as mulheres tinham que criar um ambiente para discutir
a sustentabilidade pela ótica feminina. A capacidade convocatória do
Ministério foi admirável, e podemos dizer que a experiência já está trazendo resultados”, disse.
Para ela, realizar ações como essas é promover um reconhecimento pelo trabalho das mulheres, tirando-as da invisibilidade. Nilcéa ressaltou que a iniciativa pode contribuir para superar a questão da desigualdade no Brasil.
“Nós já avançamos muito, mas a nação ainda é muito desigual, basta que andemos
pela rua e observemos cada gesto nosso, quando
nos encolhemos
com medo de
um jovem negro,
ao presumir que
seremos assaltados por ele. Ou
quando não encaramos com naturalidade
duas
pessoas do mesmo sexo que andam de mãos dadas ou demonstram carinho em via pública.
Não se trata apenas de um desejo por mudança, mas de uma questão
política e de origens. O país foi erguido a partir de duas vertentes que se
cruzam, os alicerces da nação foram fundados na cultura patriarcal e
escravocrata, portanto uma cultura de homens brancos.
A partir do diálogo aqui promovido, poderemos ler e ver o mundo de
maneira diferente”.
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Nilcéa pontuou que temos três desafios cruciais na sociedade atual: o primeiro é a desigualdade que existe entre nós, mulheres, determinada pela região
onde nascemos e pela cor da pele, fazendo com que não tenhamos as mesmas oportunidades. Segundo a palestrante, somos nós que temos que buscar,
trilhar e lutar pela igualdade.
Outro ponto é a desigualdade nos afazeres domésticos e no trabalho. Ainda
hoje as mulheres são responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico.
E o desafio mais importante é a desigualdade política.
“O fato de termos uma presidenta não mudou a relação entre homens
e mulheres no Congresso Nacional. Incluindo Senado e Câmara, temos
cerca de 10% de representantes mulheres, e muitas delas se elegem para
guardar lugar para outros representantes, quer sejam pais ou maridos. É
preciso avançar na conquista de espaços de poder, não só na esfera
política, mas também nas empresas e instituições, e por isso os comitês de
gênero são tão importantes.
Essa desigualdade é que fomenta a violência vista todos os dias contra
as mulheres, e não creio que seja por outra coisa senão pelo fato de que
os homens se sentem donos, com mais poder - que efetivamente o têm
no nosso cotidiano. Tenho muita honra e alegria de ser uma das parceiras
do Jardim Botânico e de fazer parte desta ação”, concluiu.
Em seguida foi a vez de Schuma Schumaher se pronunciar. Schuma é militante
política e hoje coordena a Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh), organização com vasta experiência na
promoção de cursos de capacitação para mulheres.
Schuma afirmou que sua missão é empoderar a mulher e
fazer sua voz ser ouvida no
país. No início de sua fala, lembrou das comemorações de
25 anos da Redeh, fundada
nos anos 1990 com o objetivo
de estimular a atuação das
mulheres na ECO 92, período
em que a perspectiva feminina foi pensada em sinergia com a ecológica, consolidando o conceito de ecofeminismo.
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Ela lembrou outras convenções e momentos históricos importantes para o
gênero feminino, como a Conferência da Mulher em Pequim, na China, e a
comemoração de 40 anos, desde que a ONU reconheceu a data de 8 de
março como o Dia Internacional da Mulher.
Sobre a questão dos salários, a coordenadora lembrou que até hoje os homens recebem cerca de 30 a 40% a mais do valor que as mulheres recebem
para realizar a mesma função.
“Neste curso, vamos tratar de políticas públicas para repensar relações,
papéis e ações de empoderamento”, concluiu

DINÂMICAS INTERATIVAS
Depois das apresentações, houve uma dinâmica que dividiu a turma em duplas. Cada aluna apresentou uma caracaterística da parceira e sua expectativa em relação ao curso, em um exercício de escuta, diálogo e troca.
Em seguida, grupos de cinco pessoas discutiram, ponto a ponto, várias frases
que incitavam ao seguinte debate: determinadas ações, atividades e comportamentos estão relacionados a sexo ou a gênero? Foi interessante notar
que as opiniões divergiam, e os próprios conceitos eram colocados em cheque durante as discussões.
As alunas precisavam responder questões que abordavam situações como o
parto, comportamentos pré-determinados culturalmente e características associadas a cada sexo. Participantes com idades entre 16 e 70 anos refletiram
sobre os papéis de homens e mulheres, suas características, novas formações
culturais e educacionais em diferentes gerações.
As dinâmicas foram conduzidas por Schuma Schumaher e Liliane Brum Ribeiro,
filósofa, antropóloga e especialista em Gênero e Sexualidadade. As facilitadoras defenderam que o governo deve estimular a criação e o debate sobre
cidadania e equidade nos comitês de gênero.
“Tais iniciativas nos possibilitam ficar à vontade e debater nossas incertezas, a fim de compreendermos o lugar da nossa existência no mundo,
para promover uma percepção cuidadosa e desprovida de uma perspectiva patriarcal e racista”, afirmou Liliane.
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CONCEITOS APLICADOS:
Gênero: Construção histórica e cultural que se refere ao conjunto de relações,
atributos, papéis, crenças e atitudes que definem ser homem ou ser mulher
em cada sociedade. Abrange também as formas como esses conceitos são
transmitidos para outras pessoas, como as sociedades passam esses valores e
os reflexos dessa educação na vida e no cotidiano dos indivíduos.
Violência de gênero: Qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na
esfera pública quanto privada.
Equidade: Atitude que manifesta senso de justiça, imparcialidade e respeito à
igualdade de direitos.
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RAÍZES DA CIDADANIA - GÊNERO E MEIO AMBIENTE
Segunda aula:

24 de março de 2015

Tema:

DESCONSTRUINDO MODELOS EDUCACIONAIS,
HISTÓRICOS E CULTURAIS.
Por onde se plantam os preconceitos?

Dinamizador

LUIZ VAZ, pesquisador teatral e facilitador de dinâmicas do Teatro do Oprimido.

O segundo encontro do curso Raízes da Cidadania foi totalmente interativo.
O convidado Luiz Vaz, ator e pesquisador, promoveu dinâmicas diferenciadas
em que as participantes eram criadoras e protagonistas. As cadeiras foram
dispostas em formato de círculo para facilitar a comunicação e a interação
entre elas.
Ele aplicou técnicas do Teatro do Oprimido, concebido por Augusto Boal, importante dramaturgo e teatrólogo brasileiro que propôs e realizou um teatro
direcionado para todas as pessoas de forma democrática e crítica. As técnicas possibilitaram reflexões sobre diversos temas, como o papel do oprimido
e do opressor, a autocensura, o preconceito, o julgamento nas relações interpessoais, a discriminação, a identidade e a potencialidade do ser.
Vaz propôs dinâmicas corporais associadas a experiências inéditas para muitas das participantes.
As alunas eram personagens
de esquetes improvisados e
criadoras das próprias cenas,
que abordavam desde situações de preconceito a avaliações equivocadas das relações cotidianas.
O ator estimulava cada pessoa
a refletir sobre si mesma e sobre
o outro, a partir de experimentações pessoais e narrativas
criadas pelas participantes.
“A arte é a experiência para a liberdade. Somos habituados pela impossibilidade, sendo que na verdade somos pura possibilidade. Teatro é
crise, é conflito, e demanda uma observação para uma adequada representação. Nos faz lembrar que somos atores e protagonistas do nosso
destino, ao contrário do que estamos sendo levados a crer”, explicou.
Ele citou rapidamente o
surgimento do teatro e do
cinema, convidando a turma a montar uma cena
com uma protagonista e
uma antagonista. No esquete, a protagonista cumprimenta a antagonista,
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que não muda a sua rota para responder ao cumprimento. As participantes
puderam observar como há maneiras diferentes de se portar diante de uma
determinada situação desconfortável e que as escolhas de como lidar com
isso são sempre nossas.
Ao abordar o tema das diferenças, o ator propôs algumas dinâmicas. Na primeira, chamada de Salada de Frutas, as participantes eram estimuladas a trocar
sempre de lugar, em uma espécie de “dança das cadeiras”. A atividade abordou a questão da diversidade e da identidade diferenciada de cada pessoa.
Na dinâmica Floresta dos Sons, as alunas, divididas em pares, seguiam de olhos
fechados os sons emitidos pela parceira. Em um exercício de escuta da mensagem do outro, elas tinham que se orientar apenas pelo som. Nesse contexto,
refletiu-se sobre a visão, exercitando a potencialidade de outros sentidos.
“Podemos escutar e enxergar cada vez menos o que nos é transmitido,
mesmo sem ter dificuldades ou restrições físicas. Muitas vezes não vemos
o que acontece com a gente, e acabamos nos comportando como testemunha e não como personagem principal da nossa própria vida. Nossa
visão tem apenas 180 graus, e quase nunca nos vemos com profundidade”, alertou o ator.
Em outra atividade - também em dupla - as participantes se colocavam de
costas e se apoiavam nos ombros umas das outras, em um aprendizado sobre
equilíbrio de forças, confiança e entrosamento. Demonstrou-se a necessidade
de se estabelecer o equilíbrio, a paciência e a confiança, além de outros aspectos presentes nas relações humanas.
Outra dinâmica tratou das relações entre dominador e dominado, comando
e comandado.
“Quando o comando pode ser trocado por uma questão de circunstância, existe equilíbrio na relação. E o contrário acontece em situações em
que uma única pessoa sempre comanda”, explicou o dinamizador.
Vaz propôs uma reflexão: é mais fácil conduzir ou ser conduzido? Ao fim da
dinâmica, as alunas concluíram que a troca de papéis e de funções pode e
deve ser exercitada.
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“A opressão conta com o consentimento do oprimido. Em diversas situações, temos que pensar se somos oprimidos ou opressores, dominadores
ou tiranizados.
O oprimido pode ser encarado como aquele que amarra a si mesmo.
Não podemos esquecer que a liberdade não pode ser concedida,
já que é um direito nato do ser humano, mas muitas vezes precisa ser
conquistada”, disse o ator.
Também foi questionado às participantes sobre as situações em que nós mesmos nos imobilizamos.
“Muitas vezes estamos tão habituados a não requerer direitos e possibilidades que não praticamos uma postura de negociação. Trata-se de
autocensura”, esclareceu.
Em outra atividade, foi exercitada a forma de olhar para o outro e como essa
atitude pode revelar os papéis e as funções na sociedade. Foi pedido aos grupos que apontassem entre eles a pessoa que tinha sido indicada como líder
sem o conhecimento dos outros.
“A conclusão devia ser tomada apenas pela observação, e elas perceberam que elementos como a postura, o jeito de caminhar e a expressão
corporal ajudavam a identificar uma pessoa com características de um
líder”, explicou.
Vaz alertou que podemos mudar algumas atitudes em nós mesmos e na sociedade, mas os paradigmas não são modificados porque, segundo ele, ainda
temos velhas noções sobre o papel e a desenvoltura no ambiente social.
Em seguida, um objeto foi colocado para que cada uma desse a ele sua interpretação e utilidade, demonstrando a multiplicidade de significados para
o mesmo objeto.
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Além disso, as alunas encenaram situações de aborto, violência doméstica,
amamentação em público, assédio sexual, cárcere privado e feminicídio.
Nestas cenas, surgiram as seguintes reflexões:
• Onde a opressão transformou-se em violência?
• Que situações poderiam ter sido evitadas para que não se chegasse à violência?
“Às vezes, os laços culturais estabelecem uma situação de opressão. Em
algum momento, a questão cultural pode se transformar em uma opressão mais forte. Nossa sociedade ainda é muito machista e sexista”, orientou o ator.
Dando continuidade, as participantes se reuniram para simular outras formas
de opressão. Foram preparados esquetes sobre assédio moral e sexual na rua,
no transporte e na praia, demonstrando como as mulheres ainda se sentem
mal por serem abordadas como objeto do desejo sexual do homem.
Outro assunto debatido foi a mulher no trânsito e os preconceitos e piadas
gerados em torno disso: mulheres motoristas de ônibus, motos e carros ainda
são consideradas inferiores no exercício dessa tarefa.
Na última atividade, as mulheres representaram o processo de transformação
da borboleta, desde a fase de larva até a metamorfose final.
As alunas relataram que a aula as motivou e que as atividades ajudaram a
promover reflexões internas e novos olhares para observar e compreender o
mundo e as relações

CONCEITOS APLICADOS:
Linguagem corporal: Postura, gestos e movimentos que comunicam sentimentos e expressões através do comportamento físico. A linguagem corporal
pode influenciar a opinião dos outros sobre nós e a visão que temos de nós
mesmos, tendo impacto positivo ou negativo na nossa autoestima.
Oprimido/opressor: Um indivíduo oprimido é aquele que foi dominado de maneira violenta ou com agressividade, brutalidade e tirania. A opressão pressupõe que o indivíduo não tem espaço para se expandir ou se expressar e sofre
algum tipo de repressão do meio social ou figura opressora.
Violência domestica: Violência, explícita ou velada praticada no âmbito familiar, entre indivíduos unidos por parentesco ou afeto. Inclui práticas, como a
violência e o abuso sexual, maus-tratos, e violência física ou verbal.
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Terceira aula:

31 de março de 2015

Tema:

DESIGUALDADE E DISCRIMINAÇÃO EM
CONTEXTOS ECONÔMICO E ÉTNICO-RACIAL

Palestrante:

LÚCIA XAVIER, militante da questão racial, é assistente social e coordenadora da ONG Criola, que
atua em prol dos direitos das mulheres negras.

Na terceira aula do curso Raízes da Cidadania, foram levantados temas acerca do racismo e suas origens, como o mito construtor da sociedade brasileira baseado nas três raças (branca, negra e indígena), o preconceito e a
hierarquização das relações socioeconômicas, as cotas nas universidades, a
desvalorização da mão de obra da mulher negra no Brasil e os conceitos de
identidade, unidade e pluralidade.
Lúcia Xavier começou a palestra explicando que a ONG
Criola vem trabalhando incessantemente na busca de instrumentos que possam traduzir o limite de onde começa
a violência e a desigualdade
contra as mulheres.
A dinâmica proposta por ela
para mobilizar cada cidadã
geralmente é feita dentro de
um trabalho coletivo, em que
a mulher se coloca a partir de
suas experiências e condições.
No início desse encontro, cada participante se apresentou e disse com que
flor se identificava mais e por qual motivo. Foram citadas diferentes espécies
como rosa, girassol, violeta africana, orquídea, margarida e cacto para expressar características próprias ou admiradas por cada uma.
A coordenadora aproveitou a dinâmica - que falava da beleza das diferenças - para trabalhar a questão racial no Brasil, propondo ao grupo uma análise da sociedade onde vivemos.
As funcionárias do JBRJ comentaram que vivemos em tempos onde as pessoas
são intolerantes. Identificaram também que a sociedade é formada por tribos,
cada uma com sua própria ideologia, e que, em muitas situações, as diferenças
têm gerado conflitos, falta de respeito e de cuidado entre as pessoas.
As alunas pontuaram que as relações têm sido superficiais e alegaram que a
chamada “era moderna” está gerando falta de tempo para a convivência,
atualmente muito intermediada por equipamentos e máquinas
Outro ponto tratado pelas participantes foi a hierarquização das relações e
a invisibilidade das mulheres, principalmente das que trabalham em funções
consideradas de “menor valia”. Como exemplo, citaram a distinção das mulheres que trabalham na limpeza e na vigilância.
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“Às vezes, somos tratadas com inferioridade, pela posição ou cargo exercidos e pelo fato de sermos mulheres”, disse uma das participantes do curso.
No debate, Ana Batista, ressaltou a importância do Comitê de Gênero, que
atua para contribuir no processo de construção da cidadania. Também destacou a função da Ouvidoria do Jardim como mais um instrumento de escuta
para todos os profissionais do JBRJ, independente do gênero e das funções
que executem.
“Quanto mais horizontais forem as relações, mais perceberemos a cidadania. Se este espaço não está consolidado ainda, estamos exatamente
nesse processo de construção. Quando houver assédio moral, isso deve ser
denunciado. Desta forma,
podemos transformar as relações”, explicou a chefe
de gabinete do JBRJ.
Lúcia destacou que “quanto
mais nos abrirmos para ouvir e
tomar decisões, mais democrática se tornará a sociedade. As
instituições devem buscar formas de lidar com o assédio no
dia a dia do universo profissional
e não podem se omitir de responder a esses apelos”.
A assistente social também
abordou os conceitos da unidade e da pluralidade.
“Cada elemento é singular, assim como cada um
de nós. Nossos interesses
são permeados por conflitos, porque fazemos parte
de grupos diferentes. Vivemos em uma sociedade
marcada por diferenças
que são consideradas negativas, e as marcas que
trazemos não são naturais,
mas significam que a hierarquia de classes econômicas é imponente”.
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Todas essas perspectivas e diferenças vão marcar nossa presença na sociedade. As relações raciais no Brasil são baseadas no mito da união das três raças fundadoras da nação. No entanto, pesquisas comprovam a inferioridade
com que são tratadas as mulheres negras e indígenas no país, o que indica a
necessidade da implantação de políticas públicas como medidas urgentes
para uma transformação efetiva das relações profissionais e interpessoais”,
afirmou Lúcia.
Diversas participantes relataram situações em que sofreram preconceito por
conta da cor, por usarem uniforme ou pela condição social.
O racismo foi amplamente debatido. As alunas narraram experiências em que
a cor de pele declarada era motivo de discussão entre os indivíduos de uma
família ou grupo social.
Lúcia ressaltou que a ideia de hierarquia entre os grupos raciais já existe há tempos.
“A marca da inferioridade é antiga,presente na história de diferentes sociedades. São construções sociais tradicionalmente marcadas por desigualdades, territorialidade e situações de poder e dominação.
Os conflitos estão presentes o tempo todo, coexistindo com a visão de
que velhos hábitos e ideias são extremamente naturais. O racismo não
é uma questão de opinião, e sim uma questão de poder que pode ser
transformada em nossa sociedade. “
Uma apresentação audiovisual, destacou uma pesquisa do Ipea de 2009, indicando que, no Brasil, os 10% mais pobres da população eram formados por
25% de brancos e 75% de negros. Entre os mais ricos, 88,4% eram brancos,
1,6% negros e 10% pardos.
O mesmo estudo revelou que o salário médio do homem branco era de
R$ 1.491,00, do negro R$ 833,00, da mulher branca R$ 957,00 e da negra R$ 544,00.
A pesquisa demonstrou também que as mulheres ainda recebem menos que
os homens, e que essa relação permanece quando a questão da cor é indicada. Mesmo com maior grau de escolaridade, as mulheres ainda ocupam
menos cargos de comando e lideranças.
Lúcia concluiu sua fala citando o sociólogo Boaventura Souza Santos, que afirma que temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza e
temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza.
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CONCEITOS APLICADOS:
Identidade: Conjunto de aspectos individuais que caracteriza uma pessoa.
Unidade: Conceito entendido como uniformidade e neutralidade.
Pluralidade: Diversidade, presença diante da diferença e conflito.
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Quarta aula:

7 de abril de 2015

Tema:

DIFERENTES VIOLÊNCIAS CONTRA A MULHER
Lei Maria da Penha e orientação a mulheres em situação de risco

Palestrante

GEORGIA BELLO, advogada que atua diretamente
com denúncias e atividades de proteção à mulher.
Participa da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj), acumulando 15 anos de experiência
no tema.
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O quarto encontro contou com a palestra da advogada Georgia Bello, que
iniciou sua apresentação abordando a criação e a importância da Lei Maria
da Penha. Falou sobre o Centro Integrado de Atendimento à Mulher1, serviço
do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim)2, Dirigido a mulheres
que passaram por situações de violência doméstica, os centros contam com
a orientação de psicólogas, advogadas e outros serviços de assistência.
“A violência pode começar antes mesmo da agressão física. Violência é
conceituada como o uso da força física, psicológica ou intelectual para
levar uma pessoa a fazer algo que não deseja fazer, e ocorre também
quando alguém tenta impedir outra pessoa de realizar um desejo que
esteja de acordo com sua vontade”, explicou Georgia.
A advogada descreveu os três diferentes tipos de violência:
• Física: ocorre pelo uso da força física.
• Psicológica: manifestada de diversas maneiras, inclusive pela pressão psicológica e pela linguagem.
• Simbólica: considerada a mais sutil, caracteriza, por exemplo, o tipo de violência que as religiões exercem contra as mulheres. Uma delas é a questão
da figura masculina de Deus, muito adotada na cultura ocidental e em boa
parte do mundo.
Georgia apresentou o vídeo Religião e Violência, da ONG Católicas pelo
Direito de Decidir. O documentário denuncia que 43% das mulheres que
vivem em São Paulo sofrem algum tipo de violência física, sexual ou psicológica. Revela ainda que, a cada 15 segundos, uma mulher sofre de violência no Brasil.
O vídeo também faz uma análise de símbolos sagrados, que acabam legitimando costumes e valores sociais, e menciona a pesquisa da antropóloga
e pastora luterana Márcia Bencke, que contrapõe as figuras de Maria e Eva
como dois ícones femininos do universo cristão.
Georgia fez uma análise dos temas abordados no documentário:
“As religiões cristãs e outras estão estruturadas sobre o símbolo do patriarcado. Muitas delas pregam a submissão aos homens. Há mulheres que
vivem um forte conflito, pois, na prática, elas são a pilares da casa e da
família, mas se sentem desmerecidas em sua autoestima e autoimagem.
Algumas lideranças religiosas dizem que a mulher deve ter resignação e
suportar, o que gera ainda mais conflito, pois muitas pretendem e sonham
em ter uma vida com mais dignidade.”

1 Rua Regente Feijó, nº 15, Centro, Rio de Janeiro.
2 Rua Camerino, nº 51, Centro, Rio de Janeiro.
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Em seguida, Georgia também mencionou um estudo desenvolvido nos Estados Unidos que identifica o Ciclo da Violência e estabelece uma cronologia
desse processo. De acordo com a pesquisa, em geral, a violência doméstica
tem um ciclo composto por três fases:
• Tensão: Marcada por crises de ciúmes, intimidações e ameaças. A mulher
procura acalmar o agressor e justificar a violência sofrida. Com a autoestima
diminuída, muitas não conseguem identificar tais atitudes como violência e
perdem essa referência.
• Explosão: Nesta fase, as relações vão se tornando cada
vez mais hostis e as agressões
verbais e físicas mais graves e
constantes. Esse período é mais
agudo e tende a ser mais rápido que a primeira fase. Nesta
etapa, as mulheres costumam
pedir ajuda em delegacias
de mulheres e os agressores
são chamados a comparecer
para prestar depoimentos.
• Lua de mel: Depois da violência física, o agressor costuma se mostrar arrependido.
“O que muda o ciclo de violência é a atitude da mulher de não se submeter mais na relação do casamento. Lidamos com uma grande dificuldade: a ausência de políticas públicas para mulheres que decidem
abandonar ou sair do lar. Se ela entra em uma situação de risco de morte, pode até vir a conseguir um abrigo, mas não há uma política de prioridade para conseguir uma casa no Sistema Nacional de Habitação Urbana, por exemplo.”, concluiu a advogada.
A palestrante ressaltou que ainda existem muitas formas de violência contra
a mulher, além das previstas na Lei Maria da Penha, especialmente no que se
refere aos direitos sexuais e reprodutivos, como as questões relacionadas ao
aborto, à falta de políticas públicas de planejamento familiar e à violência na
hora do parto - quando muitos médicos induzem a mulher a fazer uma cesariana quando a paciente prefere e tem condições de fazer um parto normal.
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CONCEITOS APLICADOS
Formas de violência: Física, psicológica, sexual, patrimonial, ou qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades.
Violência moral: Entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.
Violência de gênero: Atos praticados contra as mulheres, vinculados a relações de poder e subordinação.
Medidas protetivas: Em caso de agressão e denúncia, em 48 horas o juiz pode
decretar uma medida protetiva de caráter provisório. A mulher pode vir a
conseguir pensão e guarda provisória dos filhos. O descumprimento da medida protetiva é motivo de prisão imediata.
Lei nº 9099: Lei dos juizados especiais, tanto cível quanto criminal, que tem
celeridade processual. Criada antes da Lei Maria da Penha, revelou à sociedade que 80% dos casos denunciados e enquadrados nesta lei se referiam à
violência doméstica de companheiros contra a mulher. Atualmente, quando
existe um vínculo afetivo entre as partes e há agressão, o caso é enquadrado
na Lei Maria da Penha. Se não houver vínculo afetivo, o agressor é enquadrado na Lei 9099.
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LEI MARIA DA PENHA (Lei nº 11340): Sancionada em 2006 e criada
atendendo a convenções internacionais, foi extremamente criticada e considerada por muitos como inconstitucional.
A Lei Maria da Penha configura como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico, dano moral ou patrimonial. Isso pode ocorrer:
I. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo
familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II. No âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente
de coabitação.
Parágrafo único
As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de
orientação sexual.
O mais importante para qualificar um crime dentro da Lei Maria
da Penha é que exista um vínculo afetivo e familiar/doméstico.
Para as vítimas do sexo masculino, vale a regra geral do Código
Penal.
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Quinta aula:

14 de abril de 2015

Tema:

JARDIM BOTÂNICO ADENTRO:
Gênero, ecofeminismo, desenvolvimento e exclusão

Palestrante:

SOLANGE DACACH, antropóloga e uma das criadoras da Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh),
atuou na ONG Criola como responsável pelo núcleo
de saúde da mulher negra, trabalhou na organização Cais do Parto, em Olinda (PE), que localiza e
cadastra parteiras brasileiras, e em terreiros de matriz
africanas e comunidades quilombolas.

A quinta aula foi marcada pelo bom humor com que a palestrante Solange
Dacach apresentou o início do feminismo no Brasil e as suas conquistas, como
o uso do contraceptivo, o empoderamento e a emancipação feminina.
Em sua exposição, a antropóloga citou o processo da anistia na época da
ditadura, contextualizando este momento histórico com o surgimento do movimento autônomo de mulheres que gerou a criação da Redeh.
Solange iniciou sua carreira como antropóloga, mas definiu-se desde o princípio como feminista, alinhando-se com a perspectiva de emancipação das
mulheres.
“Depois de tantos movimentos, conquistas e retrocessos, temos avançado em muitas questões.
Uma das grandes vitórias do feminismo foi a descoberta dos nossos corpos.
Antes o corpo era um instrumento que tinha que ser encoberto, e quando
Leila Diniz mostrou a barriga de grávida foi um escândalo”, contextualizou.
Citou o antigo hábito dos chineses de quebrar os pezinhos das meninas para
que estas pudessem ter pés pequenos (que representavam beleza e subserviência) e com isso pudessem fazer bons casamentos.
“Esta tradição demonstrava a dominação do
homem sobre a mulher,
bem como outras práticas adotadas em diferentes culturas, como o corte do clitóris em algumas
tribos de países africanos
e o confinamento de meninas e adolescentes em
algumas
comunidades
tradicionais. Quando tratamos da cultura de gênero não estamos falando só das mulheres, mas também dos homens e
de como as relações se estabelecem na história e na cultura: o trabalho
doméstico e quase tudo o que se refere às atribuições do lar, ficaram a
cargo das mulheres”.
Solange citou o antropólogo Roberto da Mata quando abordou os universos
da rua, destinado aos homens, e da casa, direcionado às mulheres.
“Hoje, lutamos por políticas de equidade, contrapondo uma visão hegemônica em que os espaços das mulheres, sempre desvalorizados, são os
de limpar, cuidar, alimentar e educar”.
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A antropóloga falou sobre diversos temas relacionados ao feminino, como
relações sexuais durante a gravidez, o afastamento dos homens durante esse
período, a vacina do HPV para as mulheres e a forma como elas vivenciam a
sua sexualidade.
Citou também mulheres que romperam barreiras através do trabalho, entre
elas Margaret Mee, botânica e ilustradora, que aos 79 captou a imagem da
Flor da Lua, às margens do Rio Negro.
“Depois de passar muitos dias na floresta amazônica esperando o momento certo, ela vislumbrou a abertura da flor, que desabrocha apenas uma
vez por ano. Foi um trabalho árduo e de paciência para captar a imagem.
Hoje, temos muita dificuldade de observar, perceber e sentir, inclusive o
próprio corpo e os nossos sentimentos. Para lutar pelas causas e direitos é
preciso perceber a própria essência. O que estamos fazendo aqui é poder. Poder saber, poder refletir, poder desconstruir, melhorar e promover
diferenças na cultura”, explicou.
Solange também convidou as participantes a citarem mulheres brasileirastransformadoras. Muitas foram lembradas: Chiquinha Gonzaga, compositora,
pianista e regente; Graziela Barroso, pesquisadora botânica; Cora Coralina,
poetiza; Maria dos Reis, primeira escritora abolicionista; Carolina Maria de Jesus, moradora de uma comunidade em São Paulo, que se alfabetizou sozinha
e escreveu algumas obras; Esperança Garcia, escrava que no século 18 escreveu uma carta ao governador piauiense tratando de suas condições de
vida e solicitando direitos básicos.

CONCEITOS APLICADOS
Ecofeminismo: Movimento que surgiu durante os debates da ECO 92, quando
a perspectiva feminina foi pensada em sinergia com as questões de sustentabilidade, governança e meio ambiente.
Direitos sexuais: Direito à saúde integral da mulher nas diferentes fases da vida.
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Encerramento

28 de abril de 2015

Tema:

GÊNERO, NATUREZA E CULTURA
Tempos de mulher

Abertura

SAMYRA CRESPO, presidente do JBRJ
ANA BATISTA, chefe de gabinete do JBRJ e coordenadora do Comitê de Gênero do JBRJ

Palestrantes

CARLA RODRIGUES, professora do departamento de
Filosofia da UFRJ
MARIA LUIZA HEILBORN, antropóloga e professora de
Medicina Social na UERJ
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O último encontro do curso Raízes da Cidadania - Gênero no Jardim foi realizado na forma de colóquio com as convidadas Ana Batista, chefe de gabinete do JBRJ e coordenadora do Comitê de Gênero, Carla Rodrigues, professora
do departamento de Filosofia da UFRJ, e Maria Luiza Heilborn, antropóloga e
professora de Medicina Social na UERJ. As palestrantes falaram sobre políticas
públicas de gênero, transformações culturais e sociais, justiça e a equidade
entre homens e mulheres, a história do pensamento filosófico ocidental e a
desconstrução de conceitos culturais.
Na abertura, a presidente Samyra Crespo fez uma crítica à ocultação na história em relação à liderança e ao protagonismo das mulheres na sociedade,
e defendeu a ampliação de políticas públicas de gênero.
“Sou a primeira mulher a gerir esta instituição em 200 anos, embora a
tradição científica da casa conte com mulheres de peso na pesquisa. Sempre buscamos alguém que nos inspire. A nossa sociedade foi
permeada pelo protagonismo dos homens, que não deve ser desqualificado, mas há uma história de ocultação da liderança das mulheres
através dos tempos.
Quando, sete anos atrás, ingressei no Ministério do Meio
Ambiente e a pauta de gênero chegou à Secretaria de Articulação Institucional, diversos
parceiros apresentaram uma
incompreensão sobre os motivos que levavam a questão
a ser tratada por aquela pasta A transversalidade do tema
na busca da promoção da
justiça, cidadania e equidade
não era percebida.
Esse é o primeiro curso do Jardim voltado para a formação e capacitação de mulheres em questão de gênero. Esperamos dar um bom exemplo de como o gênero pode ser trabalhado como política pública nas
instituições”, disse a presidente, otimista.
Samyra lembrou que atualmente muito se é falado sobre a inclusão econômica das mulheres. Durante 70 anos, houve a chamada feminização da pobreza. Muitas mulheres chefes de família passaram a lutar sem a presença de
um marido ou companheiro e se viram em situações precárias para cuidar da
família, filhos e pais.
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“Pesquisas empíricas comprovaram que quando a mulher recebe seu salário, a primeira coisa que ela faz é prover o sustento da família. Combater a pobreza no Brasil é também lutar contra o sexismo e criar condições
políticas para que as mulheres saiam dessa linha de frente e da carga de
prover as famílias sozinhas”, pontuou.
A presidente disse que a visão de que as mulheres devem ser partícipes
do projeto de estruturação de desenvolvimento do país está baseada em
pesquisas que mostram que, além de serem a maioria da população, têm a
maior escolaridade, maior ingresso e tempo de permanência em cursos de
pós-graduação. Após séculos de relações desiguais entre homens e mulheres,
iniciou-se a busca por ferramentas para lidar com isso.
“Nós sabemos que o que faz o JBRJ acontecer é a parceria de trabalho.
Combater a invisibilidade e promover a justiça dentro das condições em
que podemos transformar é nossa obrigação e compromisso. Quero dizer
que esta iniciativa mostra que é possível transformar os conceitos culturais, que cada ação consciente pode ter as consequências que esperamos atingir. E podemos vencer se conseguirmos estabelecer cada vez
mais políticas públicas. Quando tratamos da questão de gênero apenas
no âmbito do privado, não ganhamos em escala, tornando mais difícil
promover mudanças significativas. Por isso, promovemos estas iniciativas,
para que possamos alcançar estas mudanças juntas”, concluiu a presidente do Jardim.
A chefe de gabinete do JBRJ, Ana Batista, afirmou que a implementação de
um programa de gênero no Jardim Botânico tem como objetivo trazer uma
nova consciência para a sociedade e construir um novo relacionamento entre os sexos.
“Contamos com 40 mulheres
inscritas de vários setores da
instituição. Esse curso possibilitou a troca de experiências
e o fortalecimento da autoestima, estimulando a capacidade de refletir sobre a nossa
condição, que ainda é diferenciada e de exclusão. Aqui
estamos plantando mais uma
semente para um mundo diferente, em que não tenhamos uma face oculta e possamos nos expressar de acordo com nossas escolhas.
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A participação do conjunto de
setores do JBRJ foi muito importante para nós. A Redeh e a
Fundação Ford foram parceiras
na construção e materialização
desse projeto. Vimos como os
temas debatidos envolveram as
participantes, o que é motivo de
muita satisfação, pois percebemos que podemos ter esperança em promover uma profunda transformação social a partir de nossa própria transformação”, afirmou Ana Batista.
Em sua fala, a professora de filosofia Carla Rodrigues explicou que, na história
do pensamento ocidental de matriz grega, pensar e agir livremente sempre
foram privilégios do homem.
“Essa história começa com Aristóteles, que definiu uma hierarquia entre
animais racionais e não racionais. Nesta classificação, os não racionais
não têm capacidade de conhecer e deliberar, apenas os racionais. Na
categoria dos racionais, os homens eram apresentados como detentores
de maior capacidade que as mulheres, que por sua vez teriam mais potencial que escravos e crianças.
As mulheres eram excluídas de uma possibilidade de sabedoria, tanto
teórica quanto prática. Séculos depois que fomos secundarizadas em relação ao homem e que a dimensão do humano era restrita ao universo
masculino, chegamos à modernidade.
Na Revolução Francesa, a cidadania e o espaço público ainda eram
prerrogativas masculinas. Kant, pensando sobre a faculdade da razão,
estabelece uma primeira distinção em que a racionalidade é masculina e a sensibilidade é feminina, uma exclusão limitadora para ambos
os gêneros.
No livro O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir afirmou que era preciso
tratar da condição feminina, que era invisível. É estranho que o tema da
diferença sexual só tenha entrado no pensamento filosófico na segunda
metade do século XX.
Se a questão do gênero não atravessar todas as discussões políticas, a
secundarização feminina prosseguirá. Além de continuar com o movimento de políticas públicas e debates, também precisamos enfrentar o
inimigo que diz que as mulheres já alcançaram tudo o que podiam conquistar. O tema de gênero é atual, necessário e precisa ganhar proporção e escala.
Sobre a questão da homofobia, quero lembrar que o prefixo homo significa alguma coisa que seja igual. Homofobia representa o incômodo e
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o pavor irracional de pessoas com preconceito. Mas o prefixo também
é usado para falar sobre o ser humano e tem essa dupla junção, que
abrange o igual e o humano. O que nós, mulheres, estamos fazendo é
lutar para ter o direito a essa diferença, e para que esse conceito do humano seja sempre igual para o homem e a mulher.
Ainda temos uma longa estrada pela frente, mas ações como esse curso
de gênero e cidadania promovido pelo JBRJ indicam que estamos no
caminho de uma efetiva transformação das relações entre mulheres e
homens”, afirmou a filósofa.

A antropóloga Maria Luiza Heilborn falou sobre sua participação como ativista em prol dos direitos das mulheres e sobre conceitos considerados naturais,
mas que na verdade são frutos de construções culturais.
“Iniciei no feminismo em 1979, e pude acompanhar a história desse movimento no Rio. Em 1975, mulheres importantes se reuniram na cidade para
debater a questão e o papel feminino na sociedade brasileira.
O lugar da mulher é mais restrito, temos outros elementos culturais, mas
há uma carga de gênero perpassando tudo, que quer estabelecer padrões para as mulheres e ditar desde o jeito que elas pensam, comem,
sentam ou se relacionam afetivamente.
Simone de Beauvoir dizia que não se nasce mulher, a pessoa torna-se
mulher. Não é que tenhamos que definir, mas é importante separar a sexualidade do gênero e do sexo anatômico.
Por exemplo, não nascemos apenas para parir - também para isso, mas
não exclusivamente. Nossa condição para produzir outros seres humanos, em função da maternidade da mulher, sempre foi pensada como
natureza, mas quero lembrar aqui que essa história de instinto materno
não existe. Fomos criadas para acreditar nisso. O papel de cuidadoras
dos filhos historicamente foi delegado às mulheres, por isso há a ideia de
que existe um instinto maternal natural, quando na verdade ele é cultural.
Estamos chamando atenção para uma assimetria de gênero que se instala e faz com que a ideia de naturalização da mulher persista na desigualdade e na iniquidade.
No país, um terço das famílias brasileiras são constituídas por mulheres
que sustentam a prole sozinha, e persiste a ausência masculina no cuidado das crianças. A família brasileira tem se sustentado com base no polo
feminino”, explicou Maria Luiza.
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De acordo com a palestrante, podemos falar em performance de gênero
no que se refere à sexualidade, mas ela não acredita que devemos tratar do
tema como eixo de diferenciação social, como forma de hierarquização da
vida e no mundo do trabalho.
“Mulheres ainda ganham 30% a menos do que os homens, mesmo tendo
mais escolaridade e desempenhando as mesmas funções. A participação política de mulheres no Brasil é ínfima. E temos ainda a questão da
dimensão do cuidado com a família, que foi designada ao feminino no
que se refere ao cuidado com filhos e idosos. Essa hierarquia está nos lugares mais recônditos da vida, mas de qualquer maneira, quero chamar
a atenção para alguns pontos. Nosso comportamento é condicionado.
Somos ensinadas a brincar de boneca o tempo inteiro, e a cultura se
apropria de argumentos da condição da diferença para subvalorizar as
mulheres no mercado de trabalho e sobrepor estas mesmas mulheres no
cuidado com a família.
Existe ainda a intersexualidade entre raça, classe e gênero, e vemos que
as pobres e negras estão em maior situação de vulnerabilidade social.
A nossa estrutura social legitima uma assimetria de gênero. Mulher não
é igual em todos os lugares, os sistemas culturais definem outros papéis.
Existiam mulheres na Costa Oeste africana que tinham poder, riquezas e
voz em suas sociedades. As antropólogas marxistas falavam sobre grupos
norte americanos que contavam com mulheres nos conselhos de guerra.
É preciso viver em constante vigilância. Se na história da humanidade
perdura a sobreposição de mulheres e homens, o que vemos é a apropriação dos recursos naturais em prol da manutenção desse homem”.
Maria Luiza contextualiza, explicando que a ideia de que o homem se sobrepõe ao humano é problematizada depois da Segunda Guerra Mundial. A
partir do Holocausto, percebe-se que a humanidade concentrada num ideal
específico e centrado no homem estava gerando problemas, violência e dominação. Mas alerta:
“Temos também que tomar cuidado com a visão feminista de que as
mulheres são pacifistas, ecológicas e do bem, pois não é bem assim o
tempo todo”.
Em seguida, argumentou sobre a pena aplicada a quem pratica violência
doméstica. A palestrante questionou a turma se o agravamento da punição
poderia resolver ou não o problema. A lei sobre feminicídio consiste em tornar
hediondo o assassinato da companheira. Para ela, talvez essa lei tenha o efei-
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to de acordar os homens para repensarem suas relações afetivas e coibir a
violência, ganhos que a Lei Maria da Penha ainda não obteve .
“O crime passional ainda tem grande número de casos. No Brasil, 85%
das mulheres assassinadas são mortas por companheiros.
Espero que tenhamos mais ações como este curso aqui e em outras instituições brasileiras, pois ainda temos muito o que pensar, fazer e transformar e, se analisarmos historicamente, estamos no início dessa trajetória”,
concluiu a antropóloga.
Em seguida, a turma formou uma roda de conversas com as convidadas
em um debate sobre os assuntos abordados. As participantes demonstraram
muito interesse pela aula e relacionaram os conceitos trabalhados com seus
cotidianos.
O grupo agradeceu a presença do professor Paulo Corrêa, um dos parceiros
do projeto.
O encerramento do evento foi festejado com um sorteio de brindes e livros e
uma apresentação musical. A musicista Carine Corrêa, que tocou acordeon,
cantou músicas relacionadas aos temas propostos (Maria Maria, Uma Nova
Mulher e Tocando em Frente) e convidou as participantes a cantarem em
uníssono músicas de esperança, coragem, fortalecimento e valorização da
mulher.
O Raízes da Cidadania contou com a inscrição e participação de 40 funcionárias e colaboradoras da instituição.
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