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O feminino e o masculino, yin e yang, transcendem conceitos, são partes que se 

somam dentro de uma pessoa, independem de gênero. 

Realmente é muito diferente a forma de visão dentro da ótica do feminino e do 

masculino. Isto é tão simples, porém, no mundo distorcido no qual vivemos, torna-se 

complexo. O lado feminino dá uma volta pelos diversos mundos e fatores que 

constituem a questão, considera detalhes, com criatividade, inconstância e incerteza. O 

lado masculino é objetivo e prático, sente conforto na estabilidade e na constância. O 

cuidado, proteção e o controle, entram neste contexto, assim como uma alta confiança 

em si.  

A casa, no seu sentido amplo, fica em ordem com as duas polaridades em 

equilíbrio. A característica de ambos os lados é complementar. De um modo geral, na 

mulher predomina aspectos do feminino e no homem, do masculino. 

A mulher é responsável pela gestação dentro do seu ventre para gerar novos 

descendentes da espécie e, em consequência, possui um ciclo mensal hormonal e 

emocional complexo. 

Além dos estimados nove meses com um feto dentro do útero, carregamos o 

fardo de uma injustiça histórica. Discriminação, violência, inferiorização e anulação e / 

ou apropriação de nossas realizações. Como contraponto e virada, sinaliza-se um 

momento, em que no mínimo, o tema está sendo expresso em diferentes meios da 

sociedade. Chama a atenção de que não são mais aceitas atitudes incompatíveis com a 

dignidade humana em relação a mulher. 

 

 



Alguns fatos históricos 

No período da inquisição, estima-se a morte de mais de 100.000 mulheres 

intituladas como bruxas hereges, conforme o “Malleus Malleficarum” ou “Martelo das 

Bruxas”. Criado, em 1484, pela Igreja Católica”, este livro continha uma lista de 

requerimentos e indícios para se condenar uma bruxa, afirmava que as mulheres 

deveriam ser mais visadas neste processo, pois estas seriam, “naturalmente”, mais 

propensas às feitiçarias. Os autores deste livro foram reconhecidos como autoridades 

pelo Papa Inocêncio VIII, século XV, para caça às bruxas no vale do rio Reno, baseavam-

se na criação da mulher como parte da costela do homem, sendo por isto, inferior e 

possuindo um espírito retorcido e perverso, além de ter sido a causa da expulsão do 

homem do Éden1. 

Até a década de 60, eram raros os casos de mulheres que frequentavam 

universidades. Hoje a quantidade de mulheres com diploma é superior à de homens, 

porém, esta relação não é proporcional em relação ao mercado de trabalho2. 

Os fatos atuais ainda são extremos no quesito violência contra a mulher. Relatos 

de atrizes consagradas internacionalmente3, empresárias, domésticas, residentes em 

favelas ou mansões, igualam-se em histórias semelhantes, apesar de contextos 

diferentes em todo o globo terrestre: impregnados de forma estrutural e cultural. 

 

Natureza e Mulher 

 O neolítico influenciou o desencadeamento da sociedade atual. Ali ocorreram 

mudanças nas relações socioculturais - Revolução do Neolítico ou Agrícola e Pastoril. 

Neste período, o humano deixa de ser nômade e passa a domesticar o alimento e os 

animais. A monocultura gerou proliferação de doenças e pandemias, levando a morte 

de grande parte da população.  

Entra na sociedade o conceito de “posse” e “propriedade”, reforçando o padrão 

masculino, no caso, o proprietário. A mulher torna-se, mais um dos pertences, um bem, 

o qual deve estar dentro de um padrão e de uma propriedade. Anterior a este período, 

havia igualdade de gênero, ou seja, os homens pré-históricos não eram tão primitivos4. 



 O momento de controle e dominação da natureza em benefício humano, vai de 

encontro com a subjugação da mulher ao homem. Muitas ainda preferem esta relação 

a responsabilidade de sua unicidade.  

 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e a mulher 

Em 1995, em Pequim, ocorreu a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres 

visando a igualdade de gênero e o empoderamento de todas das mulheres que resultou 

em uma “Declaração e Plataforma de Ação de Pequim”. Ação que preconiza “um 

mundo em que cada mulher e cada menina pode exercer sua liberdade e escolhas e 

realizar todos os seus direitos, como por exemplo, viver livre da violência, ir à escola, 

participar da tomada de decisões e ganhar salários iguais para trabalhos iguais”5. 

Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Agenda 2030 de 

Desenvolvimento Sustentável. Com 17 objetivos globais, os Estados-membros 

aprovaram um plano de ação para promover o desenvolvimento sustentável e a 

erradicação da pobreza. As metas para o alcance da igualdade de gênero foram 

concentradas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - 5 e transversalizadas 

em outros 12 objetivos globais, reforçando a necessidade de mudança de paradigmas 

nas conjecturas da mulher no contexto global5. 

Apesar de todo o progresso considerável, as mulheres ganham menos que os 

homens e estão mais sujeitas a ter empregos de baixa-qualidade. Um terço das 

mulheres sofre violência física ou sexual. Brechas nos direitos reprodutivos e assistência 

médica são responsáveis pela morte diária de 800 mulheres durante o parto5. 

 

 

Produto Final 

O que as mulheres querem é estar aptas a dar para o mundo todas as maçãs de 

ouro que vierem a produzir, não como um pecado mortal, mas legalmente aceitas, com 

direitos e deveres. Deixar as suas pegadas, marcas digitais, sem ter que alterar a sua 

autoria e individuação. 

 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/agenda2030-pt-br.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/agenda2030-pt-br.pdf
https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
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