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Resumo 

O presente trabalho recolhe as diversas reflexões realizadas a partir de pesquisas 

qualitativas e de observação participante sobre gênero, cultura e desenvolvimento local 

na Bahia, aprofundando-se na análise da evolução da cultura patriarcal e de como as 

culturas locais ocidentais na era da globalização continuam sendo regidas em “Nome do 

Pai” sob uma nova aparência: do grande patriarca progenitor da espécie e chefe de sua 

tribo, evoluiu ao tecnocrata branco e proprietário, com formação altamente 

especializada nas melhores universidades da Europa e Estados Unidos, que traspassa os 

estados como se foram tribos, abalado pelo sucesso econômico que lhe garante a sua 

eficácia competitiva para excluir ao outro – o não branco nem proprietário. Refletimos 

também sobre como a teoria feminista e a prática de mulheres das classes populares 

latino-americanas evidenciam a necessidade de construir uma cultura baseada no 

cuidado pela vida no lugar do culto á destruição, tanto dos seres vivos quanto do 

planeta. 
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ERA DA GLOBALIZAÇÃO 

 

 

À ordem simbólica do patriarcado se remetem instituições como os parlamentos, os estados, a idéia da 

lei igual para todos, os tribunais, os exércitos, as instituições consideradas modernas e que 

continuam considerando-se indispensáveis, se bem que algumas de elas vislumbrem já a crise no 

seu horizonte”. (MULHERES DE MILÃO, 1998:49). 
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Introdução 
 

Mesmo que, com a globalização, o espaço e o tempo tenham tomado outra 

dimensão - cada vez mais acelerada e deslocada - o passado comum continua pesando 

em nossa cotidianidade, a maioria das vezes de forma inconsciente.  As relações de 

parentesco, para a maioria da população, permanecem importantes, especialmente no 

interior da família patriarcal nuclear, mas já não são os veículos de laços sociais 

intensamente organizados através do espaço e o tempo. Cada vez mais são as 

organizações desencaixadas que ligam práticas locais com relações sociais globalizadas 

as que organizam nossa vida cotidiana (GIDDENS, 1991). Contudo, continua nos 

marcando o passado comum, os valores transmitidos de geração em geração, pelo que é 

preciso lembrar que a cultura supõe uma história compartilhada, construída 

coletivamente através do tempo e transmitida de geração em geração (AKTOUF ,1991).  

O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise da cultura ocidental como 

um processo muito ligado à formação de nossa identidade tanto coletiva quanto 

individual, primeiramente no seio da família, fundamenta patriarcal. Como tal, nossa 

identidade vai ser moldada em função de padrões patriarcais que atribuem 

características diferenciadas aos sexos e valoriza a força física masculina que habilita ao 

homem para a caça, a guerra, a competitividade, e dai protagonismo ao militar que 

enfrenta a morte em detrimento do cuidado feminino para com o lar e a vida. A cultura 

patriarcal prega a violência e estabelece a primeira hierarquia entre os seres humanos 

baseada na construção de diferenças sociais em função das diferenças biológicas ou 

naturais. É o primeiro sistema em se servir da diferença para justificar a dominação e o 

uso da violência.  Ele ainda sobrevive em nossa sociedade de forma tão determinante 

que as mulheres inclusive feministas têm sérios problemas em desconstruir a identidade 

patriarcal em seus companheiros e propiciar um clima que facilite a construção de 

identidades alternativas para seus filhos homens. Isto porque 

 

o homem, mais do que em décadas anteriores, vê-se pressionado a vencer, custe o que custar, 

transformando a rua em lugar de produção, mas também de guerra e deriva (...) subsiste uma 

cultura machista onde ter medo é sinal de covardia, e não reagir é ser passivo e incapaz. Assim, é 

reforçado um certo etos masculino que tem na violência e na supremacia física provas de sua 

masculinidade e até mesmo enquanto luta contra o medo (DE OLIVEIRA C., 2005, p. 15 e 19). 



 

Considerando que a estrutura local define a maior parte de nossas vidas 

(GEERTZ, 1999, p. 232), a premissa básica que orienta a análise é a de que a cultura 

local – hibridizada pela expansão urbana e padronizada pelo consumismo capitalista da 

globalização (CANCLINI,1989) – conserva as singularidades próprias ao processo 

histórico onde se desenvolveu. Este processo, no caso de América Latina, está 

fortemente marcado pelo patrimonialismo colonial gerido, no caso concreto do Brasil, 

no âmbito da casa grande e a senzala e estendido e adaptado, após a abolição da 

escravidão, ao modelo de estado-nação importado de Europa que legitimaria o poder da 

força bruta do patriarcado ocidental que prega idolatria aos heróis da arte da Guerra, 

como Cícero e Napoleon; Pizarro, Hernán Cortez ou Aguirre na América Latina – “os 

grandes homens que fizeram a História”. 

Queremos lembrar também que antes da cultura ocidental ser patrimonialista, 

nacionalista ou capitalista, ela é patriarcal – antes de ser gerida na casa grande e senzala 

ou nos estados nações, ela foi formada no seio da família patriarcal. Nesse sentido 

estudamos a cultura ocidental desde sua dimensão micro, lembrando a família como o 

primeiro âmbito social onde se desenvolve o ser humano.   

 

 

Cultura Patriarcal  

 

A cada sociedade corresponde uma tradição cultural – constituída pelas redes de 

significados tecidas pelos seres humanos na sua interação social, nos fala Geertz (199) - 

que se assenta no tempo e se projeta no espaço, sendo a sociedade a que indica o 

conjunto de ações padronizadas, enquanto que a cultura expressa valores e ideologias da 

realidade social.   

No decorrer da História, a Humanidade tem se agrupado em organizações - de 

organom= instrumento - dentro das quais se dão os processos que produzem sistemas de 

significados comuns (MORGAN, 1996). Sobre as hordas primitivas, e sobre a Pré-

história em geral, sabemos muito pouco, mas com certeza foram das primeiras 

organizações. Sua estrutura organizacional, ainda não desligada da natureza, estava 

baseada nas relações de parentesco. A lei do incesto, apresentada por Levi-Strauss 

(1997) como a primeira norma a partir da qual o ser humano decolou da natureza para 

entrar na viajem da cultura, foi estruturando as hordas primitivas em organizações de 



parentesco cada vez mais fechadas, que hoje conhecemos como famílias. Durante muito 

tempo, o parentesco e a descendência das famílias eram transmitidas por mulheres e 

machos e fêmeas pertenciam ao clã materno. Daí que Engels (1987) acreditasse numa 

sociedade primitiva matriarcal que não tem chegado a ser constatada pela antropologia 

feminista. 

 

             Segundo Engels (1987) a Pré-história passou por três estágios com três tipos de 

organizações familiares: ao estado selvagem corresponde o matrimonio por grupos, à 

barbárie, o matrimonio sindiásmico, e à civilização a monogamia com seus 

complementos: o adultério e a prostituição. Nas suas próprias palavras,  

“a monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, iniciou, juntamente 

com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período, que dura até nossos dias, no qual cada 

progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns 

se verificam à custa da dor e da repressão de outros (ENGELS, 1987, p.71). 

 
A família (de famulus=escravo doméstico) patriarcal (de pater= pai e 

archos=domínio), que segundo Engels marca o passo da barbárie à civilização - junto 

com o surgimento da História escrita - é considerada como a cédula da organização 

social ocidental e encerra, em miniatura, todos os antagonismos que se desenvolvem, 

mais adiante, na sociedade e em seu Estado.  

O patriarcado - primeiro sistema de dominação, tanto sobre os médios de 

produção como de reprodução- surge, segundo interpretação feminista, como efeito de 

desejo dos homens de transcenderem sua alienação sobre os meios de reprodução da 

espécie (MEAD, 1972; SCOTT, 1995; AMORÓS, 1985). A extensão de seu domínio à 

mulher e filhos (médios de reprodução), além das terras (médios de produção) indica já 

uma forma de patrimonialismo.   

 

 
A cultura patri-monialista da colonização 

 

A propriedade privada se sustentou da mão-de-obra escrava, e é assim como o 

berço da civilização ocidental, a polis grega –onde Engels (1987) viu a origem do 

Estado - e o Império Romano, basearam sua organização social. As mulheres e os 

escravos, que chegaram a ser mais numerosos que os homens livres, eram os que 

supriam as necessidades, enquanto que os cidadãos, homens livres - de trabalhar para 



satisfazer as necessidades - tinham nascido para pensar os grandes desígnios da historia, 

como a arte bélica e a democracia. 

Com o desenvolvimento do comércio, a acumulação de produção substitui a 

acumulação de mão-de-obra escrava e se faz necessário o trabalho livre, de produtores 

agrícolas e artesãos sob um novo sistema de dominação que, segundo Weber (1972), já 

apareceu na decadência do Império Romano. O feudalismo, baseado na apropriação de 

poder por parte da nobreza em virtude da promessa de fidelidade de seus vassalos, se 

estendeu por toda Europa e assentou as bases para a posterior hegemonia da região. Trás 

o feudalismo chegou a dominação real que, tendo como escudo a soberania, serviu-se 

das leis para legitimar seu poder, convertendo-se em instrumento para a constituição das 

grandes monarquias administrativas, autoritárias ou absolutas, e posteriormente, as 

democracias parlamentares (FOUCAULT, 1992) que conformariam uma nova 

organização territorial com pretensões de uniformidade cultural – os estados nações. 

O poder real gerou poder inclusive fora do reinado através da expansão 

conquistadora além dos mares. Era o colonialismo, sustentado por uma nova 

justificativa de dominação: a crença que a cultura do europeu era superior e deveria ser 

imposta, já que os outros, os colonizados, estavam em estado de barbárie (CASTRO, 

1996). 

O patrimonialismo colonial adquiriu uma nova dimensão. Concretamente no 

Brasil, que segundo nos descreve Freyre (1999), foi gerido na casa grande e na senzala, 

baseou-se numa relação colonizador-colonizado imersa no círculo vicioso de violência. 

Para reflexionar sobre este fato é preciso nos remeter de novo à estrutura familiar. A 

predominância, entre os afro-descendentes das Américas, de famílias sustentadas por 

mulheres e com a ausência da responsabilidade paterna, como estudou Bastide (1960), 

não é herança da matrifocalidade africana, mas conseqüência da desestruturação 

familiar que sofreram os afro-descendentes com a escravidão. Bastide (1960) analisa 

como o negro, que durante a escravidão cresceu numa família com a ausência da 

imagem paterna, mas sempre ligado à mãe, teve que interiorizar os valores da cultura do 

branco, que por sua vez cresceu na família patriarcal da colônia criado também pela 

mucama negra. Hoje em dia, muitas mulheres que criam seus filhos com o trabalho 

doméstico, reminiscência do trabalho escravo, enfrentam a mesma solidão e seus filhos 

continuam carecendo de referencial construtivo de identidade masculina dentro da 

família e buscam seus referenciais identitários na televisão ou na rua: 



 

somos educadoras dos filhos dos patrões, e muitas vezes nossos filhos estão na rua, sem ninguém 

que os cuide, nem escola nem para onde ir. Enquanto estamos na casa do patrão cuidando de 

seus filhos, os nossos estão expostos a ser uns marginais, meninos de rua que estão sendo 

descriminados (Creuza Maria, presidente do sindicato das empregadas domésticas de Salvador, 

em CASTRO, 1996, p. 203). 

 

Enquanto o feudalismo não resistiu ao impacto do poder da coroa, o 

patrimonialismo - forma de poder tradicional de caráter fortemente patriarcal – 

facilmente se camuflou com outras formas de dominação, sendo que até hoje, igual que 

o patriarcado, convive com formas modernas de poder. Simplesmente evoluiu do 

patrimonialismo pessoal praticado na sociedade colonialista pelo senhor com o escravo, 

para o patrimonialismo estatal - do Estado para com o povo (FAORO, 1979).  

 
 
O Patriarcado moderno do capitalismo nacional 

 

Os estados-nações, que apareceram em Ocidente aproximadamente no ano 1500 

d.C., constituiriam-se em forjadores de culturas unificadas pela imposição da força bruta 

patriarcal na base da unidade territorial demarcada pelas fronteiras e seladas por uma 

bandeira, mais do que por teias de significados comuns. Assim podemos nos perguntar 

o significado que tem para um indígena das Américas, por exemplo, o fato de ser 

brasileiro, boliviano, peruano ou norte-americano.  Enquanto que para a maioria é uma 

questão de linhagem, nascimento, um atributo que aparece de forma tão natural como o 

parentesco e a família, nenhum estado-nação é étnica e genericamente neutral nem 

unívoco, nem representa a totalidade da população circunscrita ao território 

(BAUMANN, 2001; HALL, 1999). Mas aqueles que incorporam a identificação 

nacional são capazes de matar e de morrer pela sua pátria. 

Os estados-nações tiveram que superar os limites da organização tribal baseada 

no parentesco e na etnicidade convertendo a nação numa super-etnia, negando as velhas 

diferenças étnicas que pertencem ao passado (BAUMANN, 1999). Mas nunca deixaram 

de ser “comunidades imaginadas” (HALL, 1999) desde que a identidade nacional 

resultou do processo de unificação forçada das culturas na base de anular as diferenças e 

legitimar a destruição do outro-desconhecido, já seja estrangeiro, índio, negro, selvagem 



ou primitivo. Os líderes nacionais, ao igual que Don Quixote, tinham que transformar 

moinhos de vento em gigantescos monstros para legitimar o uso da sua força.  

O poder da razão e da ciência dos novos estados-nações ocidentais, graças ás 

riquezas usurpadas às colônias do “Novo Mundo”, abriram novos caminhos para uma 

nova revolução. A Revolução Industrial introduziu a mão de obra assalariada, fato que 

repercutiu na abolição da escravidão nas Américas e consolidou um novo sistema de 

dominação: o capitalismo, que constituía a classe em nova categoria de identidade ao 

mesmo tempo em que reforçava as divisões de gênero e etnia desde que mulheres e não-

brancos historicamente têm sido excluídos do controle dos meios de produção e, no 

mundo do trabalho assalariado, vão a se inserir como exercito de reserva. Segundo 

Harvey (1993), Ford usava quase exclusivamente mão de obra emigrante e suas fábricas 

tinham grande capacidade para mobilizar exércitos de reserva da América rural, a 

maioria das vezes negra ou indígena. 

 

 O patriarcado global transnacional 

 

O colonialismo patri-monialista e o capitalismo, sustentando-se nas divisões de 

gênero, raça e classe, estabeleceram a hegemonia político-econômica de Ocidente sobre 

o resto do mundo, reduzindo o campo de batalha a duas trincheiras: Norte e Sul, sob um 

novo sistema de dominação, resultante da combinação de ambos: o Imperialismo, ou 

ordem de relações entre países produto da transnacionalização das atividades 

econômicas, originando os progressivos empobrecimento e dependência de uns países 

sobre outros (IZQUIERDO, 1991). 

Nas nossas sociedades contemporâneas globalizadas o poder deixou de se 

sustentar sobre escravos, vassalos ou súditos.  No mundo globalizado todos são “livres”, 

todos são “iguais”.  O poder já não se apresenta mais em mão da nobreza, da coroa ou 

dos senhores da casa grande, mas do povo; um povo constituído por cidadãos, enquanto 

tenham capacidade de consumir e “livremente” seguir a norma ditada pelo estado 

burguês de direito (FOUCAULT, 1992), que além de ser burguês é masculino e branco. 

Na nova organização internacional do trabalho imposta pela transnacionalização 

da economia, as mulheres do Sul se constituem como mão de obra predileta, pelo seu 

baixo custo, para a exploração em trabalhos de industrialização em série para a 

exportação das multinacionais - as denominadas maquiladoras. Seus filhos, nova 

geração que cresce com a crise de desemprego conseqüente dos processos de 



globalização, formam parte do contingente dos excluídos: já não servem nem como mão 

de obra a ser explorada (CASTRO, 2006). 

A cultura ocidental espalhada pelo imperialismo global tem caminhado para uma 

liberdade que predica igualdade ao mesmo tempo em que se sustenta na opressão e na 

utilização do outro, do diferente, que nunca é reconhecido como igual. A modernidade 

iluminada européia, que falava de igualdade para todos excluindo às mulheres e 

minorias étnica, apresentava-se possuidora da liberdade, colocando-a como valor 

universal, graças a sua dominação colonial e capitalista. Com o imperialismo, os países 

“democraticamente livres” –Estados Unidos e Europa Ocidental – autorizam-se a 

provocar guerras em nome da democracia e, assim, perpetuam o culto ao homem que se 

faz herói matando (CASTRO, 2006). 

Sob a dominação imperialista da globalização, as mulheres negras e indígenas 

ocupam o último nível na hierarquia, realidade que não só não tem mudado com a 

chegada da democracia para os países do Sul, mas que se tem agravado - o fenômeno da 

feminização da pobreza - com o desenvolvimento das novas estratégias político-

económicas neoliberais. Segundo dados do IBGE de 2002, a mulher é a responsável por 

25% dos domicílios brasileiros, particularmente na população urbana (91% dos casos). 

No caso de Salvador, o percentual de famílias com mulheres como referência chega a 

42% . As mães das famílias maternas, desarmadas frente à competitividade do trabalho 

qualificado e desprotegidas frente à violência doméstica, encontram-se incapacitadas 

para poder oferecer a seus filhos as mínimas condições para a vida econômica e 

emocionalmente estável que precisam (CASTRO, 1998). A sociedade brasileira, na sua 

maioria cega frente a esta realidade, culpa-as por reproduzirem a pobreza e a miséria 

que tanto “denigre” e a delinqüência que tanto ameaça as grandes cidades (CASTRO, 

1996; 1998; 2001; 2006). 

 

Estas mulheres são as mães da nova geração que esta sendo criada cada vez mais na 

ausência de uma responsabilidade paterna, fragilizada frente ao poder econômico e 

impelida a uma violência como resposta à falta de modelos masculinos que guiem à 

construção positiva da identidade no caos do mundo existente dominado por padrões 

masculinos, racistas e consumistas. Esta nova geração, que cresce com a crise de 

desemprego conseqüente dos processos de globalização, lembremos que são os filhos 

dos que, após a abolição da escravidão, nunca conseguiram se inserir no trabalho 

assalariado. Sempre vistos pela oligarquia como a massa preguiçosa incapaz de produzir 



(DE OLIVEIRA, 1987), passam a ser identificados como marginais e, potencialmente, 

protagonistas da delinqüência e violência urbanas - os desconhecidos transformados em 

monstros conhecidos. A história da construção da cultura patriarcal eurocêntrica tem 

lhes conduzido aos momentos nos quais a nova geração, o futuro do planeta, sofre toda 

esta realidade globalizada que reforça a identidade do outro, o excluído, como violento, 

sob o etos do guerreiro, assim definido por Zaluar (2004) quando analisa fenômenos, 

como o crime organizado de Rio de Janeiro, comuns às grandes metrópoles latino-

americanas (CASTRO, 2006). 

Na globalização, o poder se faz muito perigoso, devido à dificuldade para ser 

combatido, pois está em todos lados mas não é visível e sutilmente traspassa as 

fronteiras dos estados-nações. Aparentemente não usa a força física mas a escravidão 

das mentes através do consumismo e da exclusão, sendo que hoje, apesar do progresso 

tecnológico, a fome mata mais que as guerras -como presenciamos no caso dramático da 

África. Na realidade, poderíamos falar que o poder de nossos dias se serve da fome para 

continuar fazendo a guerra. É o poder disciplinar de Foucault (1992), cujo instrumento 

de dominação tem sido sempre uma guerra entre raças (ou tribos, como as antigas 

hordas primitivas) – a super-raça branca e a sub-raça não branca - que o social-

darwinismo a legitimou com argumentos biológicos e o marxismo a traduziu em termos 

de classe.  

Assim foi como a guerra fria reduziu o mundo em dois grandes desconhecidos 

entre si que se odiaram como monstros conhecidos – comunistas e capitalistas até a 

caída do muro de Berlin. Mas como vimos que a cultura patriarcal precisa de criar 

monstros para continuar legitimando seu processo violentamente destrutivo, no mundo 

globalizado, principalmente após a caída da Torres Gêmeas, o grande embate se daí 

entre os dois monstros reconhecidos perante a “comunidade” global mas desconhecidos 

entre si: o cristã e o musulmã. A justificativa para matar se assenta no Nome do Pai, 

esse pai todo poderoso ao mesmo tempo generoso e severo, irascível, que criou ao 

homem segundo a sua imagem e semelhança.                        

A guerra historicamente tem sido instrumento de supremacia masculina e os 

líderes da super-raça branca sempre foram homens. Na cultura ocidental globalizada 

continuam, pois, predominando os valores masculinos. A cultura da globalização 

continua sendo regida em “Nome do Pai”, sob uma nova aparência: do grande patriarca 

progenitor da espécie e chefe de sua tribo, evoluiu ao executivo da cultura ocidental – 

homem branco e proprietário, com formação altamente especializada nas melhores 



universidades da Europa e Estados Unidos, que traspassa os estados como se foram 

tribos, avaliado pelo sucesso econômico que lhe garante a sua eficácia competitiva para 

excluir ao outro (CASTRO, 1999). 

 

 

As mulheres trabalhando “por uma outra globalização” 

 

As mulheres, ao encontrar-se na fronteira entre as relações de parentesco e as 

estruturas do Estado, posição que não compartilham com os homens (MOORE, 1991), têm 

uma visão do cotidiano e do local que as mobiliza à ação concreta e imediata. A prova 

disto são as práticas de organizações de mulheres latino-americanas que rompem com o 

conceito tradicional de política numa tentativa de aproximá-la à realidade social do 

cotidiano, em que as mulheres têm demonstrado ser muito precisas em definir as 

necessidades da população e seus direitos à cidadania. Os movimentos de mulheres têm 

colocado as questões sociais e de cidadania não com discursos políticos, mas com a praxe: 

os comedores que alimentam a uma população desprotegida e as creches, escolas 

comunitárias e comitês de saúde que suprem as deficiências das políticas estatais em 

educação e saúde (CASTRO, 1996).  Exemplos que evidenciam de forma singular estas 

práticas são a Comunidade de Villa Salvador em Lima, a aplicação da Lei do Tempo das 

feministas italianas em um de seus municípios e a Rede Pintada na Bahia. 

 A comunidade de Villa Salvador, criada, nos anos 70, sobre a ocupação de um 

terreno semidesértico a 20 quilômetros de Lima, constitui um exemplo modelo dos 

resultados dos trabalhos de gestão das mulheres. Através de sua mobilização, se 

construíram moradias com água, luz, redes de esgoto e estradas com serviços de transporte. 

Foram também criados comedores populares, serviços de distribuição de leite, 26 escolas 

comunitárias, centros de saúde e planejamento familiar, centros de educação para a 

mulher, atividades agropecuárias como hortas e criação de animais para o autoconsumo, 

plantação de árvores e oficinas de confecção para gerar emprego (CASTRO, 1999). 

Em Pintadas, município baiano da região seca do Nordeste, as mulheres, 

habitantes permanentes majoritárias do município, foram portagonistas decisivas do 

processo eleitoral que colocou como prefeita a uma das líderes comunitárias da Pastoral 

da Terra. Valores de solidariedade e respeito pelo ser humano, manifestados através de 

um processo permanente de convivência, comunicação e aprendizagem, têm constituído 

a metodologia do trabalho das freiras e missionárias da Pastoral da Terra. Consciente de 



que o desenvolvimento é um processo a longo prazo e definido pela comunidade, 

trabalham livres das pressões imediatistas, comuns aos programas de desenvolvimento 

local preocupados em mostrar resultados e produtividade. Seu único compromisso é a 

comun-unidade. Graças a este longo processo, a comunidade de Pintadas, hoje, 

trabalhando em rede - a Rede Pintadas ganhou um premio de gestão da Fundação 

Getúlio Vargas - tece seu desenvolvimento, a pesar das adversidades da seca e do poder 

patrimonialista (CASTRO, 2003).  

 O feminismo tem desafiado a sociedade a buscar novos valores que fujam da 

dualidade exclusiva do sistema patriarcal capitalista. Nesse sentido, tem estado na 

vanguarda das reformas de Estado pelas quais estão passando muitos governos e que 

contemplam uma redefinirão do público como não exclusivo do Estado nem separado 

do privado. Da mesma forma que o pessoal é político, o feminismo tem entendido que o 

desenvolvimento comunitário é a base do desenvolvimento nacional (GUZMAN, 1991), 

com anterioridade a que se desenvolveram todos os programas para o desenvolvimento 

local e territorial. Assim, o projeto de Lei do Tempo é uma solução ao problema urbano 

dos horários. Apresentado ao parlamento pelas feministas italianas, e aplicado como lei 

antes de sua aprovação em um dos municípios, propõe uma distribuição do espaço e do 

tempo para que as cidades contemplem as necessidades das mulheres e as necessidades 

dos homens assumirem responsabilidades compartilhadas (CASTRO, 2003).  

 As feministas italianas observaram que em nossas sociedades os horários dos 

serviços públicos e mercados são horários masculinos e que a incorporação da mulher 

ao mercado de trabalho fica interrompida pela incompatibilidade de horários para 

realizar as tarefas domésticas e o cuidado dos filhos, e pela coincidência dos horários 

laborais com os dos comercio e serviços. Segundo elas mesmas explicam, "a população 

feminina se encontra sob a tirania do tempo do trabalho, que considera inferiores e 

residuais os outros tempos da vida" (jornal EL País, Madri, março de 1994). 

 Acima de tudo, a Lei do Tempo coloca de novo sobre batalha a separação entre o 

público e o privado, a esfera laboral e a esfera doméstica, e pretende que a flexibilidade de 

horários e redução de jornada laboral permita aos homens se envolver na responsabilidade 

doméstica mais facilmente (CASTRO, 1999). Este é um objetivo de autêntico 

desenvolvimento local integrado. Ter a visão da ordem que se quer dar na esfera do 

doméstico transcende a ordem que se quer dar na esfera do público. "Levar a democracia à 

vida cotidiana é uma verdadeira revolução cultural" (VILLASANTE, 1995, p.87). As 



mulheres sabem administrar o mais local,  que é o doméstico.  O município tem para as 

mulheres o mesmo sentido que o bairro, uma forma de prolongamento do lar. Isto se 

compreende pelo fato de que 

  

 A mulher traz para a política uma coisa que culturalmente um homem não pode fazer, que é a 

integração das partes da vida... administramos as coisas na integração de nossa vida, sem separar nossa 

condição de mãe, mulher e trabalhadora... a mulher tem a capacidade de humanizar sua atividade 

profissional e política, temos essa coisa da proximidade (entrevista a Saleta da Silva, em CASTRO, 

1996, p.167). 

 

O que nos resta por des-construir 

 

O movimento feminista também precisa questionar a sua relação com o poder. 

As mulheres, ao não querer reproduzir os padrões -estereótipos do poder autoritário  

exercidos pelos homens, têm medo de assumir cargos diretivos, fenômeno que com 

freqüência ocorre em muitas organizações que, ainda sendo majoritariamente femininas, 

são dirigidas por homens. E quando as mulheres assumem cargos diretivos, com 

freqüência também assumem os valores masculinos no seu comportamento. As 

mulheres têm que estar alertas para não secundar, com discursos e práticas, as grandes 

contradições da globalização em assimilar os velhos padrões de domínio para pretender 

incrementar a economia sob modernas tecnologias e estabelecer uma nova ordem 

política com as mentalidades de sempre – patriarcais, colonialistas e imperialistas. 

 O grande desafio é des-construir os conceitos de progresso e desenvolvimento 

como sucesso econômico medido pelo PIB e recuperar o conceito original de economia  

– (do grego eikos: lar, comunidade, e nomia: normas): normas para o cuidado do  bem-

estar da comunidade – para a construção de um desenvolvimento medido por um novo 

indicador: FIB – felicidad interna bruta (DOWBOR,  1996). O que implica também na 

des-construção da cultura patrimonialista e autoritária que termina cooptando a 

participação do povo através do clientelismo e que apresenta, mais do que propostas 

para ser discutidas, decisões para ser homologadas. Precisamos, pois, construir uma 

estrutura cultural onde poder desenvolver processos comunicativos que abranjam o 

caráter essencial das individualidades como atores sociais igualmente protagonistas de 

um desenvolvimento e uma história que se geram na cotidianidade. 



As mulheres apresentam grandes responsabilidades mo mundo globalizado, não 

podem mais delegar os fracassos sociais ao poder patriarcal-patrimonialista quando são 

maioria na educação, chave do desenvolvimento das comunidades. Uma educação, 

como dizia Paulo Freire, para a libertação, e não para a sumissão, é o instrumento que 

possibilitaría a erradicação do poder autoritário.  Uma educação que desconstruia o 

poder como imposição e autoridade, e construia o poder como possibilidade  

oportunidade de fazer aflorar novas mentalidades livres da distorsão do poder exercido 

como dominação na “perenne” cultura patriarcal. 

Precisamos, pois, desenvolver uma estrutura cultural onde o poder deixe de ser 

dominação e nossa  relação com o outro não signifique uma hierarquia. Precisamos nós, 

feministas e intelectuais, tomarmos consciência de que não estamos  por acima das 

teorias e projetos que construímos. Tambem nós, analístas críticos da dominação, 

desenvolvemos condutas neuróticas através de as quais, para reafirmar-nos, negamos ao 

outro. 

 Enquanto o homem não esteja consciente da necessidade desta revolução que 

significa levar a democracia à vida cotidiana, e as mulheres não transmitam essa 

necessidade, será difícil criar programas de desenvolvimento local e territorial com uma 

aplicação prática eficiente. O mais local a cada cidadão é a esfera doméstica, e ela ainda só 

é atendida por mulheres e ignorada e desvalorizada pela sociedade em seu conjunto. As 

tarefas domésticas continuam sendo consideradas como tarefas para servidores, e 

servidores só são as mulheres, os índios e os negros. Enquanto isso, o fenômeno das 

famílias maternas continua crescendo junto com o fenômeno dos meninos de rua e do 

crime organizado.   

No mundo contemporâneo da globalização, onde ao ser humano, despojado de 

ideologias e do aval da razão, só lhe resta se confrontar a si mesmo, as mulheres, que 

tradicionalmente foram despojadas de tudo, tem muitas potencialidades por manifestar. 

Lembremos de novo que as mulheres podem fazer algo que os homens culturalmente 

não podem: “administramos as cosas na integração das partes da vida, sem separar 

nossa condição de mãe, mulher e trabalhadora”. As mulheres têm a capacidade de 

humanizar a atividade profissional e política. Esta é a principal arma que as mulheres 

devem usar contra o mundo desumanizado da globalização.  
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