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RESUMO 

Madalozo, A.C. Gestando com o Feminine: urn ponto de vista. A utiliza9ao de 
ferramentas do feminine que estao sendo utilizadas como instrumentos na gestao de 
neg6cios e tambem sendo amplamente usadas e difundidas, e ja esta evidente que as 
caracteristicas do feminine estao cad a dia mais presentes no me rca do de trabalho. T oda a 
hist6ria da mulher, com a sua soberania no Egito Antigo, seu desmerecimento e derrocada 
atraves dos anos, seu amor cortes nos tempos medievais, bern como sua busca e retorno 
ao Iugar que e de direto, nos mostram toda a capacidade que o feminine encontra em si. A 
emo9ao que tirou muitas mulheres do mercado de trabalho e hoje a condi9ao essencial para 
a gestao de neg6cios; pois a inteligencia emocional tornou-se uma ferramenta essencial ao 
dia a dia dos neg6cios e tendo urn alto valor de qualifica9ao. 0 amor e a principal liga9ao 
para conduzir e orientar pessoas, e com isto os processes administrativos e organizacionais 
estao em transforma9ao. A intui9ao e uma ferramenta diaria, bern como a confian9a em 
todos os registros internes, e e o que faz do feminine uma qualidade em ascensao. A 
inteligencia criativa fundida com a inteligencia espiritual torna a mulher uma forte candidata 
a totalidade e integralidade na gestao de neg6cios e notamos que todo o contexte do 
feminine esta em revolu9ao, pois come9amos no feminismo e estamos agora chegando a 
urn ponto muito mais denso que antes, com mais transforma9oes e muito mais 
responsabilidade, pois aos poucos a lideran9a esta sendo passada para as mulheres que 
terao que serem femininas para que esta revolu9ao realmente aconte9a. 

PALAVRAS-CHAVE: sistema, controles, auditoria, qualidade, planejamento. 
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ABSTRACT 

Madalozo, A. C. Feminine Management: A point of View. The use of feminine tolls which 
are been employed as instruments on the business management and are enlarged with use 
and also diffused, it is already in evidence that the feminine characteristics are every day 
more present on the work market. On the whole history of women, with all the domain in the 
Ancient Egypt, hers deprive of merit, her destruction through all the years, than on the 
middle age with their courteous love as well as her search and return for the place of her 
own by right, show us all the capability that the feminine find inside of itself. The emotion 
who took several woman of the business market is today the essential condition for the 
business management; because the emotional intelligence became an essential toll to the 
day by day business and has a high value for qualification on the market. Love is the main 
link to conduct and to orientate persons, and with this the administrative and organizational 
process are in a complete modification. The intuition is a daily toll, as well as the confidence 
on the internal registers, and this is what makes the feminine a quality in ascendancy. The 
creative intelligence merged with the spiritual intelligence , make the woman a great 
candidate to the integrality and totality on the business management and we notice that all 
the feminine context is in revolution, because we started with the feminism and we are now 
in a more dense point than before, with more transformations and a lot more responsibilities, 
because little by little the leadership is been given to woman whose will have to be feminine 
than this revolution will really happen. 

KEY WORDS: systems, control, audit, quality, planning. 
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1 INTRODUCAO 

Muito vern se falando da mulher nas ultimas decadas, principalmente no 

mercado de trabalho, este mercado competitive e em constantes mudangas. Este 

mercado carrasco e muitas vezes desumano e que o tempo todo tenta se 

adequar as mudangas que estao ocorrendo na sociedade. 

Esta mudanga que comegou quando as mulheres tambem comegaram a 

se dedicar ao mercado de trabalho, nao somente os afazeres do lar, e galgar o 

seu Iugar de destaque. Nao foi uma mudanga facil, pois a regra predominante era 

essencialmente masculina e racional e sendo a mulher emotiva, tinha todo o 

preconceito a seu favor, bern como a penalizagao das pr6prias mulheres que se 

sentiam ameagadas dentro de seus lares, pois seus companheiros estavam 

expostos a mulheres diferentes. 

Estas pioneiras mostraram a sociedade que seria capaz de haver 

mudangas mais significativas ainda, e com isto os colegios, cursos tecnicos e 

faculdades foram cada vez mais se aprimorando para oferecer opgoes a todos os 

interessados, sejam eles mulheres ou homens. 

Com o passar do tempo, mais e mais mulheres foram buscando seus 

lugares no mercado de trabalho e alcangando cargos cada vez mais importantes, 

chegando hoje em dia a cargos de Diretoria e presid€mcia, mostrando que e tao 

competente quanta o homem e ainda tendo urn algo mais, o feminino, que traz 

com ele percepgoes diferentes e abrangentes. 

Desta forma, falaremos no primeiro capitulo sobre a proposta da pesquisa 

que e a razao desta monografia, o ser mulher e a caracteristica do feminino, que 

faz tudo ser visto de uma perspectiva diferente, mais abrangente, mais 

detalhada, mais completa e ao mesmo tempo mais especifica, pois o feminino 

tern percepgao notoriamente diversa do homem e do masculine. 

No capitulo dois, entraremos urn pouco mais no ser humano - mulher, no 

feminino e as suas diferengas com o ser humano - homem e o masculine, como 

estes dois seres intelectualmente tao capazes podem ser ao mesmo tempo tao 

diferentes e tao complementares. Falarem a mesma coisa, masse expressarem 

tao diferentemente urn do outro. Falaremos da influencia do feminino no mundo e 

a sua contribuigao para o desenvolvimento integral do ser humano. Como esta 
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forma diferenciada de ver o mundo pode contribuir para a melhora da qualidade 

vida e do mundo, pois muito mais exposta ao mundo ela se doa no que faz com 

comprometimento para com o todo. 

No capitulo tres entraremos na gestao de neg6cios e como o feminine 

esta fazendo uma revolugao silenciosa e pacifica no mundo dos neg6cios, 

impregnando o mercado com sua capacidade de fazer varias coisas ao mesmo 

tempo e realizar multiplas tarefas, de ter uma visao holfstica de todo o neg6cio, 

de maneira conciliat6ria e harmoniosa buscam o resultado atraves das pessoas, 

pois o trabalho em equipe e muito importante. 

No capitulo quatro, foi feita uma pesquisa, buscando saber o que as 

mulheres pensam delas mesmas, o feminine visto atraves de mulheres normais, 

todas com o terceiro grau, praticamente todas no mercado de trabalho, na sua 

maioria e conciliando casa, filhos, relacionamento afetivo e trabalho. 

Com todas as mudangas do mercado de trabalho hoje, notoriamente em 

mudanga, as regras ainda continuam masculinas, mas com uma visao 

diferenciada, pois a mulher esta em todas as areas e em continua ascensao, 

fazendo inclusive que conceitos sejam ultrapassados para que se tenha uma 

nova diregao, nem feminina, nem masculina, mas de complementagao do homem 

e da mulher, pois as diferengas nao devem ser separatistas e sim 

complementares, para o melhor aproveitamento do ser humano no mercado de 

trabalho e na sociedade. 

Nas consideragoes finais, mostram-se as conquistas e as dificuldades do 

feminine e tambem os desafios que ainda estao por vir, neste nosso mundo 

corporative da gestao de neg6cios. 

1.2 PROPOSTA DA PESQUISA 

Mulher, feminine, criar, gestar, cuidar ... tudo interligado com os mais novos 

conceitos de relagoes humanas, relagoes interpessoais, conceitos de gestao 

mais humana, tudo no seu devido tempo, no seu devido ciclo, no seu devido 

planejamento , no seu devido parametro e com certeza no seu devido processo 

de conhecimento. Algo que pede passagem, que pede Iugar e vern para ficar- o 

feminine com os seus padroes diferenciados e certamente atuais. 
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A fertilidade, a gesta<;ao eo nascimento no contexto macro e micro no 

mercado de trabalho, a gesta<;ao eo nascimento de novas ideias, o cuidado para o 

crescimento sadio destas ideias e as atitudes para coloca-la em pratica, bern como 

aa paciemcia para esperar os resultados voltados pra o mercado, onde gestores 

deveriam buscar o feminino como ferramenta de trabalho e nao somente como 

genera. 

Mesmo as estatfsticas mostrando que a mulher e maioria, na popula<;ao e 

desta maneira maioria nas escolas, nas faculdades e no mercado de trabalho 

conforme nos mostra o resultado de pesquisa divulgada pelo lnstituto Brasileiro de 

Geografia e Estatfstica, publicada em 12 de abril de 2006 no Jornal Diario on Line, 

revelou que, em media, as mulheres brasileiras estudam urn ano a mais que os 

homens. Entretanto, elas continuam em cargos de nfvel secundario e ganhando 

salarios menores do que os deles. 

A pesquisa foi realizada em 2004 e revelou que as mulheres ocupadas tinham uma media de 
estudo superior ados homens, tanto na area urbana (8,6 anos contra 7,6 anos) como na rural 
(4,3 anos contra 3,8 anos). Entretanto, apenas 3,9% das mulheres ocupadas estavam em 
cargos de direc;ao, enquanto para os homens a proporc;ao era de 5,5%. A maior proporc;ao de 
mulheres em cargos de direc;ao esta no Distrito Federa (8,0%), resultado da elevada 
participac;ao feminina no servic;o publico federal, em que o acesso a cargos de direc;ao se da 
de forma mais igualitaria que no setor privado. Mulheres tambem trabalham muito em 
casa- Ainda segundo a pesquisa, as desigualdades em relac;ao aos homens continuam 
dentro de casa. Mesmo depois de cumprir uma jornada de trabalho fora de casa, a mulher 
gasta mais 4,4 horas cuidando da casa, enquanto que o homem dedica apenas duas horas 
para os afazeres domesticos. Entre os 10% mais ricos da populac;ao brasileira, as mulheres 
tambem tem um rendimento menor. Os homens com esse rendimento ganham 16,5 vezes 
mais do que os 40% mais pobres da populac;ao, enquanto que no sexo feminino esse numero 
cai para 14,3. 

Nos mostrando que a cultura e as regras ainda sao masculinas. A sociedade 

patriarcal vern desde os tempos antigos e o modelo e totalmente masculino, com 

mudan<;as gradativas e lentas, apesar de alguns lugares, como no Egito antigos as 

mulheres terem exercido profissoes de destaque e com a mesma responsabilidade 

masculina e que nao foi alcan<;ado por mulheres, ainda hoje no seculo XXI. 

As diferen<;as biol6gicas e emocionais que nao sao conhecidas pela maioria 

criam disparidades nos relacionamentos dentro do mercado de trabalho, tornando 

muitas vezes o ambiente pesado e agressivo. 



Varias variaveis serao mostradas dentro do trabalho, para que se possa 

verificar a subjetividade do feminino dentro dos novos conceitos de gestao, tais 

como: 

- Razao x emogao: Complemento um do outro e nao pontos contradit6rios. 

- Comprometimento como seu trabalho e como todo. 

- lntuigao: uma ferramenta a ser utilizada em todas as horas. 

- Percepgao ampla: uma das caracteristicas mais fascinantes do feminino, 

uma maneira simples de ver o todo e uma maneira complexa de ver o 

detalhe. 

- Empreendedorismo: o poder de criar faz parte de todas as mulheres. 

- Ciclos do feminino: capacidade de mudangas com desprendimento. 
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Com a ascensao da mulher e porque nao dizer do feminino, dentro do 

mercado de trabalho, ja se encontra literatura que nos levam a perceber a 

importancia deste processo, pois quanto mais buscamos conhecer do feminino, suas 

caracterfsticas e aplicagoes na atuagao da gestao, mais aprendem e mais conhecem 

sobre a constante que sobressai aos olhos, a mudanga dos modelos para modelos 

feminines de gestao. 

Esta pesquisa visa mostrar que o feminino esta presente na gestao de forma 

mais significativa do que as estatisticas nos mostram, sabendo-se que o feminino e 

inerente ao ser humano. 

Entender as implicagoes do feminino no mercado de trabalho e suas 

conseqCu§ncias nas mudangas como um todo, como segue: 

1. lnvestigar e descrever o feminino na gestao de neg6cios no mundo 

contemporaneo. 

2. Realgar as caracteristicas da visao holfstica do feminino e as suas 

implicagoes no mundo dos neg6cios como um todo. 

3. Contribuir com o desenvolvimento integral do ser humano para a 

melhoria do mundo e da condigao humana na qualidade da vida do 

planeta 

Com o passar dos seculos, pouco se ouviu falar do feminino, a nao ser 

como mulheres sofredoras ou prostitutas, e com excegoes algumas mulheres na 

historia que se sobressafram, mas tendo que agir como homens para conseguir 
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alcangar os seus objetivos ou seduzindo os homens para que eles fizessem os 

seus caprichos, sendo estes caprichos urn bern ou urn mal a humanidade. 

As mudangas foram acontecendo sutilmente e sem perceber a mulher 

comegou a entrar no contexto masculino, sendo elas rainhas, princesas ou 

simplesmente mulheres desconhecidas. 

0 feminino deixou de ser guardado entre quatro paredes e ficou conhecido 

do lado de fora dos portoes das casas mais humildes ate as mais suntuosas. 

0 modelo do feminino de nossa cultura nao deixou que as atitudes fossem 

percebidas logo, pois ainda hoje a mulher tenta se masculinizar para que possa 

ser reconhecida, deixando de lado o feminino ou usando-o somente como 

alternativa e nao como ferramenta de trabalho. 

Com as guerras de conquista e de arbitrariedades, o contexto masculino 

descobriu uma mao-de-obra barata - a da mulher, e que aos poucos foi se 

aprimorando tornando-se tao boa, ou melhor, que a masculina. 

Com o termino destas mesmas guerras o feminino foi buscar o seu Iugar no 

mercado de trabalho, disposto a tomar o seu Iugar, a alcangar os mesmos 

objetivos do masculino e a mesma condi<;ao de chegar a cargos de maior 

importancia. 

0 feminino busca mudangas, busca alternativas para uma vida melhor e 

isto s6 se consegue mudando o que esta vigente, alterando os moldes para 

formagao de novos, onde a emogao nao seja vista como urn defeito, mas sim 

como urn algo mais que tara as pessoas se entenderem melhor. 

Constatamos na literatura (0 segundo Sexo, BEAUVOIR, 1949; 

Management, n. 43, mar. Abr. 2004, p. 49-7 4; Mais Lucro ; Valores Humanos na 

construgao da Empresa, MURARO, 2006; A arte da Guerra para Mulheres, CHU, 

2004), grandes mulheres que deram grandes passos e inovaram para abrir 

caminho para todas as outras, que buscam a qualidade de vida e a obtengao dos 

resultados dos objetivos definidos. 

Dentro deste contexto, existe uma variavel que deve ser mensurada com 

todas as potencialidades possiveis, esta variavel que esta sendo uma constante e 
o crescimento do feminino no mercado de trabalho. 
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As mulheres estao cada vez mais presentes no mercado de trabalho, 

englobando uma gama de atitudes diferenciadas, pois o feminino tern uma 

percepgao diferente do mundo, mais abrangente e mais flexivel. 

As alternativas de pensamento, esta habilidade de perceber o que se 

esconde atras de palavras e atitudes, cria varias opgoes de solugoes, buscando 

sempre aquela que mais condiz com a situagao vivida, adicionando a intuigao ou 

o sexto sentido, como costumava ser chamado, criando novas alternativas e 

agoes antes do agravamento do problema. 

0 feminino tras com ele a quebra dos paradigmas (mulheres em muitos 

cargos de poder (Magazine Luiza, Rede Hoteis Blue Tree Towers, Avon), 

mulheres em trabalhos onde antes somente haviam homens ( aviagao, motoristas 

de taxis e onibus, etc), numero elevado de mulheres em faculdades e com 

melhores notas e muitas mulheres abrindo seus pr6prios neg6cios), mas mantem 

o foco no crescimento como urn todo, mantendo o equilibria entre o adquirido 

(velhos padroes dentro de novos contextos) eo novo (mudangas constantes). 

A busca do conhecimento em si e a descoberta de que todo o 

aprendizado adquirido pelo caminho trilhado levara a capacidade de liderar, torna 

a busca da mulher em melhorar uma constante. 

A crenga, a confianga nos conhecimentos, o comprometimento com os 

objetivos, a sedugao de prop6sitos com urn objetivo unico, gerando abundancia e 

crescimento e mais ainda levando ao sucesso. 

A consciencia do feminino dentro da agao (masculino), tras a abertura de 

novos contextos, uma nova visao do conhecido, tornando-o mais atraente e 

conseqOentemente mais amplo. 

0 poder da fertilidade, da motivagao, da alegria no ambiente de trabalho., 

o reconhecimento de atitudes renovadas compartilhadas com o todo, encarando 

os medos de frente levam a vit6ria planejada. 

Reconhecimento da capacidade de negociar, de conquistar criando 

estrategias vencedoras e transformando ideias em fatos concretos, tornando o 

ritmo de trabalho constante e fazendo todas as atividades bern feitas, tendo o 

poder e capacidade para iniciar I reiniciar movimentos com habilidade de mudar 

direcionamentos necessaries. 
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Confian<;a em todos os registros, inclusive os internos, aceitando o poder 

da intui<;ao como uma ferramenta de trabalho a ser usada e aperfei<;oada. 

Esta intui<;ao que desde os prim6rdios faz parte do feminino e que agora 

esta sendo usado no contexto urbano de administra<;ao contemporanea, e que se 

tornou uma qualidade cada vez mais apreciada no mundo corporativo e que sera 

observada mais atentamente para descrever o feminino na gestao e mostra-la 

como um processo crescente onde homens e mulheres buscam esta 

caracterfstica. 

Questionando as mulheres atraves de perguntas simples e profundas, 

questionando o que e ser mulher nos dias atuais, onde o questionario aborda a 

realidade do mundo feminino e o que as mulheres pensam de si mesmas. 

Enfim esta pesquisa visa trazer um pouco mais de compreensao ao 

feminino, sabendo-se que ele chegou para ficar e fara a diferen<;a em muitas 

empresas, em muitos pafses e no mundo. 
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2 HISTORICO DO FEMININO 

Dentro deste t6pico, falaremos das mulheres do mundo e suas conquistas, 

mulheres que fizeram a diferen9a e abriram caminho para que nossa sociedade seja 

mais igualitaria possivel. Nao entraremos em conceitos de credos e cren9as, para 

evitarmos pontos demag6gicos, pois quem cresceu de veu, talvez se sinta desnuda 

sem ele. 

Uma das sociedades mais antigas e mais surpreendentes de nossa hist6ria e 

a dos egipcios, da epoca do Egito Faraonico, onde os Fara6s governavam em 

harmonia com as suas rainhas. 0 fara6 somente poderia reinar onipresente e 

onipotente sua soberania com a complementa9ao de sua rainha, para que juntos 

fossem algo maior, porque uma grande esposa real e indispensavel para celebrar os 

ritos e manter a liga9ao entre o ceu e a terra. 

Mas o que realmente salta aos olhos, nao e somente a posi9ao da rainha no 

Egito antigo, mas a posi9ao de qualquer mulher, ela era soberana de si mesma, 

tendo os direitos iguais ao do homem, tendo direito a escolha de educa9ao, de 

trabalho, de casamento, div6rcio, dote, etc, valores estes que ainda hoje, nao 

encontramos em muitas sociedades modernas. 

Todas as mulheres tern direito a escolha, direito a escolher seus 

companheiros, direito a heran9a, direito de participar ativamente na vida em 

sociedade, bern como sabendo ser o complemento necessaria a harmonia da 

mesma, direito a bens, direito a escolha da profissao, sendo todas elas importantes. 

A mulher e aceita e respeitada por todos, pelo que e - mulher, e o feminino e 

visto da melhor maneira possivel, como algo alem dos 5 sentidos, uma forma de 

entender e intuir o que esta alem da compreensao, o que vern de dentro com 

emo9ao. 

Sendo aceita como e, ela nao precisa ser diferente, mas sim se conhecer e 

desenvolver o seu feminino ainda mais, com as suas habilidades naturais mais 

latentes no seu dia a dia. 0 Feminino sendo aceito torna tudo mais facil e mais 

completo, pois sem as regras somente masculinas, a complementa9ao e mais facil 

de ser implementada e aceita, tornando tudo mais harmonica e mais enaltecedor. 

Estes conceitos antigos e tao atuais deverao ser levados em conta na nossa 

proje9ao de futuro. 
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Com a conquista do Egito pelos Gregos em 525 a.C, e em seguida pelos 

Romanos, os direitos das mulheres foram sendo modificados e retirados, passando 

a serem direcionadas pelos homens, sendo eles seus pais, irmaos ou maridos. 

Dentro desta premissa, os direitos das mulheres foram rapidamente moldados 

dentro dos padroes masculinos que estavam no poder, tornando-se assim a mulher 

submissa aos homens de sua familia. 

Depois com a inquisic;ao, movimento hist6rico repressivo mais Iongo da 

hist6ria da humanidade, a mulher foi completamente reprimida, pais toda a vivencia 

emocional e intuitiva levava-as a fogueira e a execrac;ao. 

Seguiram-se quase dais mil anos de culpa e repressao a criatividade, a 

fertilidade do dinamismo matriarcal, a mulher e ao feminino. 

A partir da segunda metade da idade media, houve entao uma revolugao 

amorosa, os homens refinaram-se, poliram-se, tornaram-se urn pouco mais 

civilizados, aprendendo a cortejar uma dama ate onde ela o permitisse, elas entao 

eram as detentoras da palavra final. Segundo os autores Priscila Laures Coutinho e 

Ricardo da Costa em seu texto "Entre a Poesia e a Pintura: o nascimento do amor e 

a elevac;ao da Condigao Feminina na ldade Media", o amor Cortes" foi a notavel 

contribuigao medieval aos tempos modernos, o primeiro passo a emancipagao, para 

buscarem uma posigao mais igualitaria na sociedade. 

0 escritor Arthur Schopenhauer escreveu que... "Quando as leis 

concederem as mulheres os mesmo direitos dos homens, elas deveriam ter lhes 

dado tambem, urn intelecto masculino" (SCHOPENHAUER, 2004 p. 79). Estaria 

esta sendo uma previsao do que teriamos pela frente? 

Com o modernismo e o advento do feminismo, muitas batalhas foram 

travadas e muitas tabus revelados e alcanc;ou-se urn estagio inesperado, pais a 

mulher igualava-se ao homem de uma maneira como nunca antes havia ocorrido. 

A escritora BEAUVOIR S. (1949), em seu livro" 0 segundo Sexo" descreve 

a mulher feminina como aquela que tenta aprisionar o homem com suas armadilhas 

e que a mulher emancipada ao contrario da mulher feminina, quer ser ativa, uma 

tomadora de atitude e rejeita o homem passivo que tenta impor-se a ela. A mulher 

"moderna" aceita os valores masculinos: ela sente orgulho em pensar, de ter 

atitudes, de trabalhar-nos mesmos termos que o homem; inves de deprecia-los, ela 

declara-se igual a ele. 
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Urn Iongo caminho foi percorrido desde 1949 aonde o feminismo chegou no 

ponto que estamos hoje, mulheres tentando ser como homens, deixando de lado 

sua essencia e seus conhecimentos internes buscando alcanc;ar coisas que ja 

existem dentro dela, sem dar-se conta que esta andando em circulos, pois se 

chegou em urn ponto que os valores internes devem ser usados abertamente 

trazendo para fora a mulher integral. 

Esta mulher que continua lutando pelo seu Iugar, ignorando os preconceitos, 

ignorando as regras masculinas, e realmente fazendo a diferenc;a, tanto na maneira 

de ser, pois traz consigo o feminine para abrir o caminho, quanto na maneira que 

conduz a sua gestao de neg6cios, ela chegou para continuar a fazer o caminho que 

nos leve ainda mais Ionge, alem do pre-estabelecido, com criatividade e muita 

sensibilidade. 

2.1 CONCEITOS 

Para se falar de conceitos de mulher, do feminine nos dias de hoje e muito 

abrangente, desta forma vamos falar somente de alguns conceitos, para que 

possamos conseguir traduzir em palavras este universe feminine. 

2.1.1.Mulher 

"[do lat. Muliere.] 0 ser humano do sexo feminine capaz de conceber e parir 

outros seres humanos , e que se distingue do homem por estas caracteristicas; 

mulher dotada das chamadas qualidades e sentimentos feminines (carinho, 

compreensao, dedicac;ao ao lar e a familia, intuic;ao). 

Segundo HOLANDA FERREIRA, (1986, p. 1168) em seu dicionario da lingua 

portuguesa o termo mulher e usado para indicar tanto distinc;oes sexuais biol6gicas 

quanto distinc;oes nos papeis s6cio-culturais. 

2.1.2. Feminine 

"[ do lat. Femininu.] Referente ao sexo caracterizado pelo ovario nos animais e 

nas plantas; femeo; 



"0 genero feminino - a mulher como tema ou preocupa9ao dominante 

(HOLANDA FERREIRA, 1986, p. 768). 

2.2 CONCEITO FILOSOFICO DO FEMININO E DA MULHER 
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Encontramos muitas descri96es da mulher, ressaltando a visao, como segue 
texto retirado do livro de CORAZZA (2002, p. 75-90). 

MVLIER: 0 M , de mulher ma, o mal dos males; o V, vaidade das vaidades; o L, de luxuria 
das luxurias; o I, ira das iras; o E, das Erinias , de furia das furias; o R, de ruina dos reinos 
Mulher, a primeira e a ultima. A que e honrada e a de quem se zomba. A prostituta e a santa. 
A esposa e a virgem. A noiva e o noivo. 0 conhecimento e a ignorancia. A tala e a sabia. A 
quem chamamos vida e v6s chamastes Marte 
Flecha de Lucifer. Arma do DemOnic. Femina, de Fe e Minus: fe de me nos. Paga ... Enfeitic;a 
a mente dos homens, leva-as a loucura, ao 6dio insano e a lascivia desregrada. .. e tiranica ... 

E aos poucos podemos verificar que nao somente este perfil aparece, mas 

outros que nos mostram urn pouco mais a complexidade do ser feminino: 

"Existe uma ambivalencia fundamenta diante daquela que da a vida e anuncia a 

morte: admira9ao e inveja, respeito e temos, fascinio e medo, amor e 6dio. Ha uma 

ambiguidade feminina, que nao e aceita na complementaridade de seus p61os 

opostos. Urn clamor pela unidade daquela que, desde o principia dos tempos, foi 

multipla". 

E trazendo estes conceitos mais pr6ximos da realidade atual: 

A Deusa e fonte e origem de tudo. Tyche: responsavel pela sorte e pela fortuna. Cibele e Atis: 
asseguram a imortalidade para os iniciados em seus misterios. Juno: forc;a vital e guerreira, 
regente da fecundac;ao e do renascimento. Minerva: patrona das artes e dos artesaos. Libera: 
representante da fecundidade universal. Ceres: Deusa do crescimento da natureza. Demeter: 
assegura abundancias das colheitas. Vesta: imagem do fogo perpetuo, que protege e purifica 
o lar e a cidade; Nut, /sis: detentora de um poder perturbador, iniciada nos poderas da vida e 
da morte 
Mulher-sol: branca, luminosa, dourada, bela. Mulher Graal: Tesouro cataro, recipiente celta, 
cujo contudo nutre, da a vida regenera, ressuscita, dispensa o alimento inesgotavel. Mulher
esmeralda: pedra de Luz; Deusa da lrlanda; metamorfoseada em animal, ou sob o aspecto de 
uma horrenda mulher, ao ser amada e beijada pelo jovem guerreiro, transforma-se em 
soberania e lhe faz o dam da realeza. 
Guerreira e cac;adora, nunca fragil ou delicada, jamais escrava, livre sexualmente, superior a 
todos os deuses, identificada a soberania universal, muitas em uma, uma em muitas ... 
Soberana ... reina em dais mundos: no uraniano, luminoso, solar, celeste, faz nascer e 
renascer; no tOnica, subterraneo, lunar, profunda, dispensador e condutor da morte. Situada 
alem de todas as dicotomias, a mulher engloba-as e dispersa-as. 
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T odas estas descrigoes de mulher mostram o quao complexo e a mulher e o 

ser feminino e, e quantas coisas ainda estao para serem descobertas; mostra 

tambem os conceitos como no livro "0 Segundo Sexo" de BEAUVOIR (1949). 

0 Eterno Feminino atrai-nos para o alto proclama Goethe no fim do Segundo Fausto. Sendo 
a Virgem Maria a imagem mais perfeita, mais geralmente venerada da mulher regenerada e 
consagrada ao Bem, e interessante ver atraves da literatura e da iconografia como ela se 
apresenta. Eis um excerto da litanias que lhe enderec;ava na ldade Media a cristandade 
fervorosa: 
Alta Virgem, tu es o Orvalho fecundo, a fonte da Alegria, o Canal das Miseric6rdias, o Poc;o 
da aguas vivas que apaziguam nossos ardores 
Es o Seio com que Deus amamenta os 6rfaos ... 
Es a Medula, o Miolo, o Nucleo de todos os bens. 
Es a Mulher sem ardis e cujo amor nunca muda ... 
Es a Piscina probatica, o Remedio das vidas leprosas, a Medica sutil que nao encontra 
semelhante nem em Salerno nem em Montpellier ... 
Es a Dama das maos que curam e cujos dedos tao belos, tao brancos, tao alongados 
restauram narizes e as bocas, fazem novos olhos e novas orelhas. Acalma os ardentes, 
reanimas os paralfticos, retesa os covardes, ressuscita os mortos 
A virgem e fecundidade, orvalho, fonte de vida, muitas imagens mostram-na no poc;o, na 
nascente, na fonte; a expressao "fonte de vida" e uma das mais difundidas, ela nao e 
criadora, mas fertiliza, faz jorrar a luz que se escondia sob a terra. Ela e a profunda realidade 
encerrada sob a aparencia das coisas; 0 nucleo, a Medula. Atraves dela aplacam-se os 
desejos: ela e o que e dado ao homem para satisfaze-lo. P6 toda parte onde a vida se acha 
ameac;ada, ele a salva e a restaura; cura e fortalece 
Ela protege nas dobras do seu manto os filhos dos homens; seu amor misericordioso 
acompanha-os pelos oceanos, pelos campos de batalha, atraves dos perigos. Este papel 
misericordioso e terno e um dos mais importantes que foram atribufdos a mulher, Mesmo 
integrada na sociedade a mulher ultrapassa-lhe sutilmente as fronteiras porque tem a 
generosidade insidiosa da vida 
Seu poder sobre os homens decorre do fato de guia-los ternamente para uma consciencia 
modesta da autentica condic;ao deles; eis o segredo de sua sabedora desabusada, dolorosa, 
ir6nica e amorosa. (BEAUVOIR, 1949, p. 224 e225). 

0 feminino criador e personificado de Maria, esta presente nas mulheres 

como virtudes e devera ser cada vez mais identificado no nosso dia a dia, para 

salientar e mostrar as bern venturas no relacionamento entre os seres humanos. 

2.2.1 Feminino 

0 feminino nao e uma caracteristica exclusiva da mulher, mas sim uma parte 

do ser humano que devera ser mais desenvolvida com o passar dos anos, sem 

medos, sem censuras, sem constrangimentos, e trazer toda a forga deste lado em 

ascend€mcia para fora, para um mundo mais acessivel, mais compassivo, mais 

compreensivo, menos competitive, mais amoroso, sem preconceitos de genero, mas 

algo a mais no ser humano. 
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0 feminino e uma energia, e uma caracterfstica, e uma qualidade, e uma 

entrega, e urn aprendizado a todos os seres humanos. Precisamos ter o feminino 

bern definido em nosso ser, homem ou mulher, o feminino esta presente em 

maiores ou menores proporgoes. 

Buscando alternativas ao "status quo" vigente, descobrimos que o feminino 

pode nos trazer uma busca incansavel ao belo, ao perfeito e a tudo que possa ser 

apreciado, incluindo as virtudes e qualidades que temos interiorizado em todos os 

seres humanos. 

Sem saber realmente de onde vern estes atributos do feminino, mas o 

sentindo entremeando o nosso ser e chegando alardeante em nossa sociedade, o 

feminino nao esta pedindo licenga, esta sim tomando conta e tornando o ser 

humano, mais humano, mais condescendente, mais pacifica, mais confiante de que 

pode fazer a diferenga. Assimilando novas conceitos e novas estruturas buscando 

muito mais o sentimento, a emogao, o ser, do que a razao e a competigao descabida 

com o fim (mico de ter. 

Este novo ser, equilibrado, que aceita os desafios de cabega erguida, de 

peito aberto, sabendo que mesmo com o preconceito, com as dificuldades e todo o 

arsenal da sociedade para faze-lo acreditar que o feminino ira torna-lo fraco ou 

afeminado, plena de suas capacidades, ele vai aceitar o feminino e transcender a 

todos os conceitos e tornar-se urn ser integral. 

A mulher, para competir e entrar no mercado de trabalho, inclusive ela deixou 

o seu lado feminino de lado, adormecido, para ser mais competitiva, mais "forte", 

igual ao homem, para adequar-se as regras vigentes. 

E urn equivoco pensar que poderemos crescer como humanidade sem 

termos o equilibria do masculine e feminino, e para que isto acontega o feminino ter 

que ser cultivado e trazido a tona, sem culpas e ou desculpas. 

0 feminino tern que ouvir as coisas de dentro para fora, e nao o inverso. 

Ouvir o seu intima, deixar que o seu eu interno, intuigao se preferirem, fale mais alto, 

mostrar o que fazer, qual o caminho tamar, qual a escolha fazer, etc. 
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2.2.2 Mulher 

Os conceitos basicos nao definem o que e ser mulher e o que e feminino, 

pois detem-se somente ao genero e nao ao ser, com propriedade da existencia da 

mulher e do ser feminino. 

Houve periodos em que a mulher era considerada sagrada, pois estava nela 

o poder da criac;ao, o poder de gerar, nutrir e manter a vida. "Fe-la depositaria de 

seus designios e capaz de devolver ao homem o sono criador em que ela mesma foi 

concebida. Ela e 0 suporte do destino, e 0 dom, e a possibilidade da posse ... E a 

presilha desse lac;o afetuoso que une a cada instante o Criador a sua obra. Ela 0 

compreende. Ela e a alma que ve e que faz. Ela partilha com ele de certo modo a 

paciencia eo poder da criac;ao'. (BEAUVOIR, 1949, p. 276). 

Este poder era a forc;a que unia e mantinha toda a familia, aldeias cidades e 

nac;oes, as mudanc;as foram ocorrendo de acordo com os interesses do poder 

vigente na epoca, mas com o passar dos tempos, a competic;ao e a forc;a 

predominaram, eo poder foi passando aos homens, que passaram a ter o dominio e 

o controle e condutas mudaram para que o poder fosse adquirido. 

Desta maneira tudo que se direcionasse a mulher era extremamente 

desviado para o lado negativo da mulher, pois era subjugada e mantida Ionge de 

qualquer acesso a cultura e interesse que nao fossem direcionados aos afazeres da 

casa e do marido e filhos. 

Com a ascensao da mulher na vida econ6mica do mundo, estes conceitos 

estao mudando e sendo absorvidos pelas comunidades, onde a mulher pode 

usufruir de suas caracteristicas e dar o seu toque "feminino", fazendo com que o 

mundo seja menos agressivo, menos explosive, menos competitive, dando espac;o 

ao feminino que pediu passagem e que esta ai, batendo a porta de todas n6s; 

mostrando-nos que nao podemos deixar morrer o feminino dentro de n6s, mas sim 

traze-lo para fora ainda mais forte, mais consciente, mais abrangente. Que nao se 

deve, de maneira alguma tentar copiar o masculine somente, mas deixar o feminino 

fluir livremente dentro do ser e complementa-lo com o masculino, fazendo o ser 

humano mais consciente do seu poder interno quando de posse de todas as suas 

potencialidades. 
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2.3 DIFERENc;AS- MASCULINO X FEMININO 

Desde os prim6rdios, a natureza humana tern no masculino e feminino o 

complemento certo para o desenvolvimento da humanidade como urn todo. No 

principia a humanidade criou as regras para a sua sobrevivemcia e dentro delas 

desenvolveu-se as diferen9as que ate hoje existem entre mulheres e homens. 0 

homem, como macho da especie, buscando a sobrevivencia da familiae, a mulher, 

como femea, tendo como objetivo a reprodu9ao da especie eo desenvolvimento da 

familia, passando a ser a fonte direcionadora da familia e dos conceitos par ela 

desenvolvido. 

0 homem, mais racional, desenvolveu a habilidade da ca9a, o 

direcionamento para alcan9ar o objetivo maior que era a sobrevivencia de sua 

familia, a mulher mais emocional desenvolveu uma percep9ao mais agu9ada de 

varios sentidos, pais ao mesmo tempo tinha que cuidar dos filhos e do Iugar onde 

morava, para que nada amea9asse seus filhos. Eram caracteristicas bern definidas e 

demarcadas, sem muitos porques. 

Dentro desta rotina homens e mulheres desenvolveram outras 

caracteristicas peculiares, diferentes e ao mesmo tempo complementares a cada 

sexo, e com o passar dos milenios, homem e mulheres desenvolveram 

caracteristicas para a preserva9ao da especie e o desenvolvimento da ra9a humana. 

0 cerebra de homens e mulheres desenvolveu-se de acordo com as tarefas 

de cada urn, durante todos estes seculos, sendo que cada urn desenvolveu 

habilidades que serao aqui descritas. 

Homens e mulheres estao lado a lado, mas nao percebem, na maioria das 

vezes que sao seres complementares que devem coexistir em harmonia. 

Ambos tern buscado resposta para melhor compreensao de cada urn, mas 

nao entenderam ainda que as diferen9as biol6gicas e cientificas, existe sim e devem 

ser respeitadas. 

2.3.1 Masculino 

0 ser masculino manteve em toda a sua evolu9ao as responsabilidades 

basicas de proteger, guerrear e resolver problemas e com isto todo o seu cerebra 
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desenvolveu-se para nao demonstrar sentimentos, nao mostrar-se realmente, pois a 

isto muitas vezes devia-se a prote9ao de sua familia. 

0 cerebro masculino desenvolveu-se com caracteristicas pr6prias destas 

premissas basicas, e com a evolu9ao da ra9a humana algumas delas sao evidentes. 

A capacidade espacial bern desenvolvida devido ao fato de ser o provedor e 

ter que buscar os alimentos para a sua familia, visao noturna mais apurada e 

direcionada bern como audi9ao especifica para qualquer barulho proveniente da 

mata, que poderia ser de algum predador e amea9a a sua familia; o masculino 

busca o poder e status desde os principios da historia, devido ao melhor, o mais 

forte, o melhor ca9ador, o melhor guerreiro, sempre obteve o melhor espa9o dentro 

das sociedades primitivas e sobreviveu conseguindo ter nos seus descendentes a 

sua continuidade. Ficando mais tempo afastado e tendo que manter siiE~ncio durante 

a ca9a, desenvolveu menos suas habilidades de fala e tornou-se mais objetivo, 

resolvendo os problemas que aparecessem, sem muito dialogo. 

0 ser masculino e por sua natureza competitiva, desconfiada, defensiva, 

solitaria, entre outros, pois sua heran9a genetica ainda o leva a nao demonstrar 

fraquezas e mostrar-se valente, pois demonstrar as emo96es e urn sinal de 

fraqueza que nao pode ser admitido, pois o faz parecer sem o controle da situa9ao e 

isto nao e bern aceito socialmente. 

0 feminino eo masculino sao partes integrantes do ser humano e o grande 

desafio e ter estes dois conceitos equilibrados dentro de cada ser humano, seja ele 

homem ou mulher. 

Quanto mais as diferen9as forem complementares e fizerem do ser humano 

urn ser completo, mais abrangente sera o ser humano, mais capaz de realizar ao 

que se propoe a fazer, a atingir os seus objetivos, sejam eles pessoais ou 

profissionais, materiais ou espirituais. 

2.3.2 Feminino 

A mulher teve o seu papel de procriadora e protetora da especie, 

permanecendo na casa e cuidando para que os filhos fossem criados e a casa 

permanecesse organizada e preparada para receber o homem, no final de sua 

jornada diaria. 
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Com estes atributos, ela desenvolveu caracterfsticas pr6prias para estas 

atividades que eram primordiais para a preservac;ao da especie. 

A necessidade de cuidar da cria, enquanto preparava algo para comer e 

cuidar para que nada estranho a familia estivesse presente, desenvolveu a 

capacidade de fazer varias coisas ao mesmo tempo e uma audic;ao perceptiva, pois 

tinha necessidade de estar atenta aos rufdos para poder se proteger e proteger seus 

filhos enquanto o homem estava ausente bern como desenvolveu tambem uma 

visao periferica aguc;ada, pois tinha que estar atenta a tudo que a cercava. 

A mulher como vivia no grupo, desenvolveu melhor a habilidade da fala e 

seu vocabulario tornou-se maior que o do homem, tornado a habilidade de 

comunicar-se uma necessidade para viver em grupo. 

Uma habilidade especial foi desenvolvida, a percepc;ao, o sentido aguc;ado, 

o sentimento de que algo poderia acontecer, intuic;ao como chamamos hoje, era na 

realidade o instinto nos prim6rdios. 

A mulher tern como prioridade o relacionamento e as emoc;oes, bern como a 

cooperac;ao e o bern estar de todos. 

2.3.3 Masculino + feminino = ser humano 

Como podermos perceber todas as caracterfsticas que desenvolvemos com 

o passar dos anos, tern urn sentido especial, uma maneira de preservarmos nossa 

especie. 

Com o conhecimento adquirido atraves dos tempos teremos que ter a 

consciemcia que mulher I homem, masculino I feminino coexistiam em harmonia com 

a finalidade de preservac;ao e que hoje estas diferenc;as devem ter coexistencia 

pacifica para o desenvolvimento maior, urn desenvolvimento de pensamentos e 

ac;oes que nos levem a uma esfera de harmonia mais consciente. Uma 

complementac;ao de esforc;os para urn bern maior, buscando a complementac;ao 

individual do masculino e feminino dentro de cada urn de nos. 

Porque o homem se identifica com a mente, ele tende a se dedicar ao dominio da 

inteligencia, e a mulher- corpo- ao da sensibilidade; ele ao conhecimento que vem da 

inteligencia; ela , ao da intuit;ao, que e a soma da inteligencia com o conhecimento e mais 
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a sensibilidade. Por isso , ele tende a ser objetivo e racional , enquanto ela se torna 

subjetiva e emotiva, enfim ele e abstrato e generalizante e ela, concreta e detalhista. 

(MURARO, 2006, p.37) 

Teremos que deixar os modelos antigos para tn1s e moldar o novo modelo 

para que estes conceitos mudem e tanto os homens como as mulheres trabalhem 

mais conscientes de todas as possibilidades de seu ser, pois o homem conquistou a 

lideranc;a com o conhecimento e a mulher esta conquistando o seu espac;o com o 

am or. 

0 conhecimento com o amor nos traz a sabedoria, o discernimento, a 

compreensao de que somas todos seres humanos em busca de ideias tangiveis e 

intangiveis, que somas dependentes um do outros , que somas pessoas buscando 

atingir metas, realizar sonhos e dar o melhor de si e que para isso, teremos que ter 

a ajuda em algum momenta de outras pessoas trabalhando em equipe, fazendo 

parte de um mesmo objetivo. 

Homens e mulheres - juntos, farao diferenc;a quando aprenderem a 

conviver sem duelos, mais em duetos, buscando o bem comum. 

2.4 INFLUENCIAS DO FEMININO NO MUNDO 

Um grande caminho ja foi percorrido por muitas mulheres, para que 

estivessemos onde estamos, dando as costas para o patriarcado e abrindo caminho 

para algo diferenciado, um caminho novo onde valores tradicionais estao dando 

Iugar a valores que vem de dentro, como a compaixao, a solidariedade, a 

compreensao, a integridade, a coragem de mostrar os sentimentos, a habilidade de 

servir e liderar, principios de educac;ao e saude e acima de tudo amor em tudo que 

se faz. 

0 Livro Mulheres de Sucesso, a autora Stefi Maerker, nos mostra de uma 

forma muito interessante que grandes mulheres abriram caminho para todas as 

outras, e que todos os atributos usados por estas mulheres de sucesso, estao 

presentes em nosso dia a dia. Ha muito tempo, ela diz que, deixamos de ser o sexo 

fragil e que a grande forc;a esta na feminilidade, que supera obstaculos com 

determinac;ao, ela nos cita exemplos como Joana D'Arc, Coco Chanel, Eva Peron, 

Hillary Clinton, Golda Meir, Madre Tereza de Calcuta, Mary Pickford e Margareth 
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Mead, dentre outras mulheres, e mostra que elas se destacaram naquilo que se 

propuseram a fazer, sobretudo por causa da determinagao que tiveram. Todas 

vencedoras em suas areas de atuagao pelas suas caracteristicas pessoais, como 

mulheres de fibra Ionge de serem heroinas, elas sao pessoas normais que lutaram 

para conquistarem seus objetivos com garra, mostrando que com perseveranga 

pode-se superar limites e veneer barreiras e ser feliz; mulheres que fizeram hist6ria 

com seus atos e palavras. Como cita: 

" ... Vez ou outra vamos voltar ao tunel do tempo, para mostrar que a mulher de 

sucesso reLine, sem duvida, caracteristicas associadas ha anos, decadas e seculos 

ao sexo feminino. E acredite, quem tern feito sucesso hoje em dia nada mais faz do 

que aplicar, par em pratica diferenciais presentes nas grandes personagens do 

universo feminino ... "( MAERKER, 2000) 

Atitudes femininas, com uma visao diferenciada, urn direcionamento mais 

especifico, mulheres que deixaram sua marca e que nos ajudaram a mudar 

conceitos e nos fazerem mulheres diferentes, mais competitivas, mais qualificadas, 

mais resolvidas, mais completas e mais femininas, pois o grande poder esta nesta 

caracteristica - feminino. Como mostrado em uma competigao de late - a American's 

Cup, onde urn industrial milionario em 1992, Sr. Kock, reuniu pela primeira vez urn 

grupo s6 de mulheres para competir. Apesar de ter sido tachado de louco, a equipe 

feminina competiu com todas as outras equipes completamente masculinas e 

chegou em terceiro Iugar. 

Segundo o Sr. Kock " se nao tivessemos cometido alguns erros basicos, talvez elas 
vencessem a America's Cup. 0 erro foi nao ter uma mulher na lideranc;a. Nos a 
comandacomo se fossem urn banda de homens. Nao percebemos que a mulher precisa de 
urn metoda de comunicac;ao diferente para ser competitiva. 
Outra coisa que descobrimos durante a preparac;ao para a America's Cup foi que, com duas 
semanas de treinamento, as mulheres tinham desenvolvido o espfrito de equipe, enquanto os 
homens levavam dezoito meses para se organizar e alcanc;ar a eficiemcia. (CHU, 2004 p.42-
43). 

As mulheres provaram com este desafio que podem ser as novas 

vencedoras, que sabem jogar em equipe, que sao competidoras efetivas mesmo 

sensiveis e empaticas, e que podem fazer a diferenga neste mundo tao competitive, 

pois usam ferramentas menos agressivas que os homens na hora de vender ideias, 

tais como a intuigao, a percepgao e a sensibilidade. 
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2.5 CONTRIBUICAO DO FEMININO PARA 0 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO 

SER HUMANO 

Quando nos percebemos integradas com o feminine e aceitamos o poder que 

isto nos tras, fazemos imediatamente uma mudanc;a consciente as nossas vidas. A 

ess€mcia do feminine consciente nos da o poder de sermos fieis a n6s mesmos e 

aos nossos principios mais intimas, aquela verdade intrinseca que conduz a nossa 

vidA. "A revista economica inglesa The Economist afirmou num artigo em setembro 

de 1996: "0 seculo XXI sera o seculo da mulher ou simplesmente nao havera 

seculo XXI" (MURARO, 2006, p.25). 

Quando encontramos afirmac;oes como a citada acima, verificamos com 

propriedade que todas as mudanc;as conduzem a mulher e as caracteristicas do 

feminine. 

A nova economia tern atributos feminines, que vao desde a capacidade de 

relacionamento e aprendizagem ate o respeito a intuic;ao. 

Dentro desta visao , estao relacionados abaixo as mudanc;as da nova economia 

segundo (PETERS, n. 43, p. 54). 

Onde havia 
Competic;ao 
Regras 
T arefas (micas 
Dar ordens 
Reclamac;6es rfgidas 
"Sim senhor" 
Conquista 
"Gerenciamento" 
Comando & controle 
lnformac;6es "necessidade de Saber" 
Mulheres em func;ao de suporte 

Deve haver 
Cooperac;ao 
Relacionamento 
Tarefas Multiplas 
Fazer perguntas 
Dicas Sutis 
"Muito obrigada " 
Comunicac;ao 
"Empowerment" 
Conecte & Convenc;a (sutilmente) 
lnformac;6es "Quer partilhar" 
Mulheres em func;6es de venda 

Com estas mudanc;as, o Sr. Peters nos informa que entre as qualidades 

necessarias para fechar uma venda e para criar e manter relacionamentos continuos 

estao muitas caracteristicas femininas, tais como: Capacidade de gerenciar mais 

coisas de uma vez, cuidado com os detalhes, facilidade de conhecer pessoas novas, 

fazer mais perguntas, envolvimento a fundo, escutar melhor. 
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Desta forma tam bern vemos 0 espirito empreendedor da 

mulher, elas sao criativas por natureza, tern o desprendimento de abandonarem 

seus cargos em empresas, para se lan9arem no mercado empreendedor e abrirem 

suas pr6prias empresas, principalmente porque o mercado de trabalho ainda nao 

oferece oportunidades inclusivas para as mulheres. "Nos Estados Unidos o numero 

de empresas na maos de mulheres duplicou de 1987 a 1999". (LANGOWITZ, n. 43, 

p.64).Do ponto de vista de estrategia competitiva, o fator chave para qualquer 

empresa e a capacidade de atrair e reter as pessoas mais capazes, se levarmos em 

conta que as mulheres disponiveis no mercado de trabalho constituem a metade do 

talento disponivel para preencher cargos de lideran9a e gerencia, teremos a certeza 

que em urn futuro breve as mulheres realmente estarao dando a sua contribui9ao, 

seu toque feminino no mercado de trabalho. 

A habilidade das mulheres de empregarem suas habilidade de realizar multiplas tarefasuma 
grande cota da chamada " inteligemcia emocional" somente terao resultados positives se o 
mercado aceitar mais a participa<;ao da mulher nas posi<;oes de lideran<;a .(NAN 
LANGOWITZ, HSM Management, N°. 43, p.68) 
Com a maior participa<;ao da mulheres nas empresas, haven!! uma tendemcia de maior 
preocupa<;ao com questoes eticas, transparencia, governan<;a coorporativa, questoes sociais 
e ecol6gicas. (CHEIKO AOKI, HSM Management, N° 43, p. 71) 
A mulher tern uma visao mais holfstica, mais ampla do neg6cio. A mulher busca resultados 
atraves das pessoas: o trabalho em equipe e muito importante, ambas as caracterfsticas tern 
a ver com a tendencia conciliat6ria e harmonizante das mulheres, pois sempre aprendemos a 
conciliar as coisas da casa, da familia, dos estudos, do trabalho. (BINI, HSM Management 
N° 43, p.71} 
As empresas exigem profissionais com capacidade de fazer acontecer, capacidade de 
relacionamento e lealdade, coisas que as mulheres sempre foi permitido desenvolver. Elas 
desenvolviam a paciencia no relacionamento, a intui<;ao para educar e o que aconteceu na 
verdade e que hoje a gente educa em casa e educa na empresa. (LUIZA HELENA - HSM 
Management - No. 43 p-68) 

Estes sao apenas alguns exemplos das caracteristicas que estao permeando 

nossa sociedade e com certeza serao alavancadas para que todos estes conceitos e 

tendencias tornem-se unissonas nas empresas buscando a qualidade dos 

relacionamentos interpessoais bern como fazendo a diferen9a na gestao de 

neg6cios. 

A valoriza9ao pela sociedade glorificando o ego e a competi9ao, deixando de 

lado a empatia e a coopera9ao, criaram ambiente competitivos e agressivos e a 

mulher sem medo do preconceito ira absorver estes conceitos e muda-los para algo 

mais abrangente, mais cooperative e compreensivo, tendo a tolerancia como base 

dos relacionamentos nos ambientes de trabalho. 
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Estamos passando da Revoluc;ao Industrial para a Revoluc;ao da lnformac;ao, da hist6ria 
deles, para a hist6ria delas, do Seculo do Homem ao Seculo da Mulher. Finalmente, a 
sincroniza<;ao universal esta conosco. Neste novo seculo, neste novo milemio, a mulher sera 
uma for<;a incontrolavel. " 0 Seculo XXI e o seculo da Mulher ?" nao e somente um slogan; 
exprime uma ideia que podemos facilmente tornar realidade. A capacidade inata da mulher 
tem de perceber nuan<;as de significado e ir alem do visivel, sera uma ferramenta competitiva 
essencial neste seculo"(CHIN NING, CHU, 2004 p-37-38) 

Esta revoluc;ao de moldes pre-estabelecidos ha decadas, para nao dizer 

seculos, esta em ebulic;ao, as mulheres estao em cada empresa, fazendo a 

diferenc;a, com as suas caracteristicas diferenciadas, sua beleza, seu feminino e 

com isso estao tornando os ambientes menos agressivos e mais fortalecidos . 
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3 GESTANDO COM 0 FEMININO 

Neste capitulo vamos nos concentrar em salientar as novas caracteristicas na · 

gestao que esta acontecendo no nosso mundo contemporaneo, a gestao feita por 

mulheres e que esta sendo assimilada por administradores de ambos os sexos 

utilizando as caracteristicas do feminino. 

Mostraremos a seguir de acordo com o Livro Mais Lucro; Valores Humanos na 

construgao da empresa (MURARO, 2006, p.67-68), que o gerenciamento tradicional esta 

sendo alterado para uma nova lideranga - a feminina. Nesta lideranga os valores 

ficam entre si estabelecidos, como seguem: 

Hom em 
Objetivo: controle 
Confia na ordem dada 
Escaloes 
Sabe todas as respostas 
Limita e define 
Da ordens 
lmpoe disciplina 
Hierarquia 
Exige respeito 
Crftica de atuac;ao 

Aumentos anuais automaticos 
Arquetipo do militar 
Mantem as pessoas "pisando em ovos" 
Punic;ao 
Patamar maximo I mfnimo 
Eis o que vamos fazer! 
Linha basica 
Fechado: informac;ao = poder 
Sargento de treinamento 
Comando e controle 
Rfgido 
No alto 
Mecanicista 
lmpessoal I Objetivo 
Gerenciamento 

Mulher 
Objetivo: Mudanc;a 
Facilita, ensina. 
Conexoes 
Formula as perguntas certas 
Capacita 
Age como modelo 
Valoriza a criatividade 
Rede I teia 
Quer que as pessoas "falem", a jam. 
Contrato mutuO visando aos resultados 
Especfficos. 
Recompensa pela atuac;ao salario 
Arquetipo do educador 
Ambiente estimulante para o crescimento 
Recompensa 
Abrangemcia de atuac;ao 
Como posso ajuda-lo a extrair o melhor de si? 
Vi sao 
Aberto 
Capacitac;ao 
Um tempo infinito para as pessoas 
Flexfvel 
No centro 
Holfstico 
Pessoal 
Lideranc;a 

T odas essas mudangas na gestao estao tomando forma e mudando os 

conceitos administrativos dentro das empresas, fazendo a diferenga quando 

tratamos de valores humanos, pois o feminino esta abrangendo caracteristicas que 

estao humanizando as empresas e mostrando que se pode ter lucro, sim, mas 

valorizando o ser humano com singularidade, dando a ele a oportunidade de expor 
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todo o seu potencial, sem temer represalias ou abuso de poder, mas sim ter certeza 

de que sera ouvido e aceito como e. 

ROUSSEAU (1999, P. 520) em seu livro Emilio da Educac;ao nos diz o 

seguinte: "Noto em geral, no comercio do mundo, que a polidez do homem e mais 

obsequiosa, enquanto as das mulheres e mais carinhosa. Essa diferenc;a nao e de 

educac;ao, ela e natural." lsto nos demonstra a natureza do feminine , nas suas 

formas mais basicas ja se destaca por si s6. 

0 feminine esta mais presente do que nunca, em todas as hierarquias no 

mercado de trabalho, na economia em si, nas relac;oes interpessoais entre 

funcionarios, clientes, gerencias, diretorias em todos os tipos de empresas. 

A mulher hoje e a parte mais evidente do feminine, desta forma todos as suas 

caracteristicas estao em evidencia, usando inclusive o seu poder de seduc;ao para 

atingir seus objetivos, vendendo suas ideias, expondo-se mais para que seja vista e 

ouvida. Este poder, nao tern nenhuma denotac;ao sexual, mas sim aquela conquista 

diaria de seus objetivos, seduzindo quem esta ao redor, pela sua sincronicidade, sua 

afinidade, sua busca constante de realizar o melhor, sua entrega e 

comprometimento, aprendendo as regras, para poder quebra-las com sua 

criatividade, sua maneira de nao estabelecer urn limite, mas sim ir mais Ionge. 

N6s - as Novas mulheres - teremos contribuido para a transformagao da conscJencJa 
humana sobre as diferengas sexuais, levando a urn mundo tao ignorante o entendimento 
da verdadeira natureza da feminilidade, mudando a hist6ria humana, antes apenas 
masculina, para uma hist6ria feminina, alcangando a mulher da indignidade de uma 
posigao inferior ate a plataforma da verdadeira igualdade, passando de urn a papel 
secundario a estrelas de urn belo drama da humanidade, que se desenrola no palco do 
futuro, e sendo nos mesmas - entusiasticamente inovadoras capazes de rapida adaptagao, 
brilhantemente criativas, gente que aprecia o que faz quer usemos sapatinhos de cristal ou 
bota de combate. ( CHU, 2004, p.161) 

3.1 GESTAR E CRIAR 

Gestar e criar, criar e gestar, urn processo sempre continuo e sempre 

reciproco, quando se cria algo, nasce junto a responsabilidade de dar continuidade a 

criac;ao, a gestar todos os acontecimentos que derivam desta criac;ao e ao mesmo 

tempo quando se gesta algo, estamos preparando o ambiente para algo que sera 

criado. 
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Gestar com o mesmo intuito da gravidez e nos prepararmos para receber algo 

novo, pois nossa mente e tertii e deve ser usada, e a gesta<;ao pode ser feita em 

nossas mentes muito mais do que em nossos corpos. A gesta<;ao de ideias e 

atitudes novas, diferenciadas, que nos levarao a caminhos, as vezes facies outras 

vezes dificeis, mas sempre a novos caminhos. 

A paciemcia de esperar o tempo certo para que a ideia amadure<;a, outras 

vezes, que nas<;a no impulso da mente criativa e ja saia pronta, mas o mais 

importante e gestar, estar apto a receber os estimulos certos, as ferramentas certas, 

e deixar espa<;o para criar e gestar algo novo. 

" Na emergente teoria dos sistemas vivos nossa mente nao e uma coisa, mas 

urn processo" (CAPRA, 1996, p.209). 

lsto quer dizer que estamos em constante evolu<;ao, em constante cria<;ao, 

com a nossa mente em a<;ao, gerando materia o tempo todo, fazendo dos 

pensamentos, a<;oes e atitudes. 

0 novo nao pede licen<;a, ele simplesmente chega, sem avisos, sem 

preconceitos, sem delicadeza, sem melindres, sem ret6rica e as vezes mesmo com 

todo alarde, passa despercebido a muitos. 

Quando nos percebemos gestando uma ideia, quando temos aquela certeza 

interna de que estamos gerando uma ideia que podera ser usada para o bern de urn 

ser humano, de uma familia, de uma empresa, de uma sociedade, nos sentimos 

muito mais vivos, muito mais uteis, muito mais parte do todo, nos percebemos como 

algo a mais que pode fazer a diferen<;a. 

E e este sentimento que consegue arrancar o maximo e o melhor de todos a 

sua volta, o comprometimento de ser melhor e de fazer o melhor, este sentimento 

que une, que aproxima e que faz o unico se tornar o todo, esta percep<;ao de 

criadora. 

0 feminino ere e cria, crer e criar sao atos de coragem. A palavra coragem, assim como 
concordia (ou disc6rdia) vern do radical core, que quer dizer nucleo, essencia. Que quer 
dizer o mesmo que cor-agao, agir com essencia, com o nucleo. Esse nucleo e o 
"divino" que somos tanto nos o que - as ideias, quanto nos como - o corpo. Core 
tambem e o mesmo radica de corpo de cor, que nos lembra que atraves da percepgao, 
dos nossos sentidos, que a vida pode " fazer sentido". Criatividade e Harmonia sao a 
natureza da nossa natureza. Acreditando e agindo abrimos caminho para que acreditem em 
n6s. (HEINZELIN, 2004- Nucleo de Estudos do Futuro) 
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Esta capacidade de gerar as agoes, primeiramente na mente e depois nas 

atitudes e uma das caracteristicas mais excepcionais que o ser humano possui -

tornar pensamentos em atos concretes, coisas materiais que comegaram somente 

como urn pensamento sem pretensoes e acabaram-se tornando em empresas bern 

sucedidas, governos bern administrados, escolas bern conceituadas, tudo 

comegando com urn simples pensamento que passou por uma gestagao e virou 

agao e sucesso. 

Para criar e necessaria urn grande senso de responsabilidade, porque quando 

uma ideia e concebida, ela tern que ser gerada com amor, carinho, para que cresga 

corretamente, forte, sem vicios e tenha urn terreno tertii para prosperar. E este 

sentimento que acolhe o pensamento eo faz agao que devemos cultivar,- o amor. 

Para gestarmos algo, independente de ser humano ou ideia tern que ama-lo, 

temos que quere-lo, deseja-lo e nos preparamos de todas as maneiras para que ele 

tenha sucesso. " Quando voce cuida das tropas como se fossem seus filhos 

pequenos, os sold ados o seguem a on de voce os lev e. Quando voce os trata como 

se fossem seus filhos amados, eles o seguem ate a morte" (CHU, 2004, p.125) 

Dentro da administragao, o lado feminino pode ser usado da melhor maneira 

possivel trazendo a tona o lado maternal, sem ser super protetor, mas aquele lado 

maternal que incentiva que motiva o filho a dar o melhor de si, para ser o melhor que 

pode ser, sem com isto ser infiel a sua essencia, a sua mais interna verdade. Este 

lado feminino que nao pode ser deixado de lado, nao deve ser masculinizado, nao 

pode perder sua essencia, pois este lado e o que os tornam vencedores. 

"A melhor maneira de amar aqueles a quem voce lidera e torna-los 

vencedores". (CHU, 2004, p.125) 

A gestao de neg6cios tern varios aspectos, todos muito importantes e todos 

estes aspectos gestados por seres humanos, homens e mulheres, nas suas 

melhores percepgoes de neg6cio. 

Os parametres das organizagoes sao todos essencialmente materiais, mas 

isto tern mudado para alternativas mais emocionais de gestao, onde o conceito de 

criar faz parte dos valores humanos na construgao das empresas. 

Urn dos parametres que esta em mutagao e a humanizagao da gestao, ou 

seja, levando-se em conta o fator humano, deve-se respeitar o ser humano, com 

seus limites e defeitos, buscando focar as qualidades e defeitos como pontos a 
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serem desenvolvidos. E importante ressaltar que o capital principal da empresa e o 

capital humano e nao mais o produto em si. 

Com todos estes processes em evolugao, temos a certeza de que a gestagao 

de novas ideias esta em ebuligao, onde o ser humano e o centro de tudo, com todas 

as emogoes em evidencia, toda a exposigao de seu ser integral. 

A inteligemcia emocional e a espiritualidade e a criatividade sao dois conceitos 

que estao intrinsecamente interligados ao feminine. 

3.2 CARACTERlSTICAS DA VISAO HOLlSTICA DO FEMININO E SUAS 

IMPLICA<;OES NO MERCADO DE TRABALHO 

Um novo modelo esta chegando e e portador de todas as propriedades 

antigas do mundo no que diz respeito as mulheres e o feminine, pois os novas 

conceitos de gestao e de relagoes humanas trazem a tona valores intrinsecamente 

ligados a ser mulher e exercer o lado feminine com todas as potencialidades 

possiveis e imaginaveis, torna-se um requisite importante na gestao de neg6cios. 

"Este novo paradigma pode ser chamado de uma visao de mundo holistica, 

que concebe o mundo como um todo integrado, e nao como uma colegao de partes 

dissociadas". (CAPRA, 1996, p.25). 

Tambem segundo CAPRA (1996) em seu livro "A teia da Vida" estamos 

retrocedendo no paradigma que por anos foi modelo para a nossa moderna 

sociedade ocidental e que influenciou significativamente o mundo. 

Este paradigma consiste em varias ideias e valores entrincheirados, entre os quais a visao 
do universo como um sistema mecanico e composto de blocos de construc;ao elementares, a 
visao do corpo humano como uma maquina, a visao da vida em sociedade como um a luta 
competitiva pela existencia, a crenc;a no progresso material ilimitado, a ser obtido por 
intermedio de crescimento econ6mico e tecnol6gico, e -por fim mas nao menos importante 
- a crenc;a em que uma sociedade na qual a mulher e, por toda parte, classificada em posic;ao 
inferior a do homem e uma sociedade que segue uma a lei basica da natureza. Todas estas 
suposic;oes tem sido decisivamente desafiadas por eventos recentes. E na verdade, esta 
ocorrendo na atualidade, uma revisao radical destas suposic;oes."(CAPRA, 1996, p.25). 
A mudanc;a de paradigma requer uma expansao nao apenas de nossas percepc;oes e 
maneiras de pensar, mas tambem de nossos valores. E interessante notar aqui a notavel 
conexao das mudanc;as entre pensamento e valores. Ambas podem ser vistas como 
mudanc;as da auto-afirmac;ao para a integrac;ao. Essas duas tendencias - a auto-afirmativa e 
a integrativa - sao ambas, aspecto essenciais de todos os sistemas vivos. Nenhuma delas, e 
intrinsecamente boa ou ma. 0 que e bom, ou saudavel, e um equilfbrio dinamico; o que e 
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mau, ou insalubre, e o desequilfbrio - a enfase excessiva em uma das tendencias em 
detrimento da outra. Agora se olharmos para nossa cultura industrial ocidental, veremos que 
enfatizamos em excesso as tendencias auto-afirmativas e negligenciamos as integrativas. 
lsso e evidente tanto no nosso pensamento como nos nossos valores, e e muito instrutivo 
colocar estas tendencias opostas lado a lado. 

Pensamento Valores 
Auto-afirmativo lntegrativo Auto-afirmativo lntegrativo 

racional intuitivo Expansao Conservac;ao 
analise sfntese Competic;ao Cooperac;ao 

reducionista Holfstico Quantidade Qualidade 
linear Nao-linear Dominac;ao Parceria 

Uma das coisas que notamos quando examinamos esta tabela e que os valores auto
afirmativos - competic;ao, expansao, dominac;ao - estao geralmente associados com homem. 
e fato a sociedade patriarcal, eles nao apenas sao favorecidos como tambem recebem 
recompensas economicas e poder polftico. Essa e uma das razoes pelas quais a mudanc;a 
ara um sistema de valores mais equilibrados e tao diffcil para a maioria das pessoas, e 
especialmente para os homens" (CAPRA, 1996, p. 27-28) 

Estes pensamentos sao uma afirmac;ao de que a mulher chegou para fazer 

esta mudanc;a, que ja esta ocorrendo, esta transformac;ao para urn mundo de valores 

integrativos, mais humanos, mais abertos ao novo, mais consistente, pois e holistico 

e amplamente coeso com o novo paradigma de tendencias corporativas e de gestao. 

Estes valores ja foram plantados por fil6sofos, estudiosos e visionaries que, 

mesmo sem saber o porque, incluiram pensamentos e ac;oes diferenciadas no seu 

modo de ver o mundo e de gestar a sua vida, seja ela no lado pessoal ou 

profissional; mudando conceitos e trazendo o novo a tona. 

A mulher por sua natureza de ciclos e em constante renascimento, esta mais 

aberta a mudanc;as e desta forma mais propensa a fazer mudanc;as em conceitos e 

credos. Sendo a mulher a educadora do homem atraves da maternidade, pode ela 

tambem transmitir novas conceitos a humanidade, fazendo assim que ela se 

modifique de uma maneira mais fluidica, sem uma alterac;ao brusca, mas de uma 

forma crescente e constante. 

Sabemos tambem que apesar destas mudanc;as ja terem entrada pela porta da 

frente, ainda assim existem conceitos enraizados e profundamente adaptados a vida 

moderna e desta maneira, serao muito dificeis de serem assimilados, mas aos 

poucos o feminino podera entrar realmente dentro de todos os seres humanos 

trazendo o holistico, o completo, o amplo para a vida mais simples, fazendo com isto 

que a humanidade possa realmente fazer uma mudanc;a de valores e buscar alga 

mais do que o conceito de ter da nossa sociedade capitalista. 
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Segundo SCHOPENHAUER (2004, p. XXVII) numa retratac;ao tardia as 

mulheres, revelou a uma amiga seus pensamentos : "Ainda nao disse a minha 

ultima palavra sobre as mulheres: creio que a mulher consegue destacar-se da 

massa, ou melhor elevar-se acima dela, cresce ininterruptamente e mais do que 

o homem, para qual a idade marca urn limite, enquanto a mulher se desenvolve 

cada vez mais " 

Salientamos tambem que no Livro a Terceira mulher de LIPOVESTKY (1989}, 

enfatiza-se a liberdade que o feminine tern sobre si mesmo, uma liberdade que se 

constr6i a partir de normas nao fechadas e definitivas, e que a terceira mulher nao 

quer o modelo de vida masculine, que se impoe somente ao trabalho com retornos 

somente materiais, ela diz nao ao movimento feminista que, ao defender a igualdade 

e supremacia do poder social com o homem, acabou se orientando por parametres 

patriarcais e deixando de lado o dinamismo matriarcal de lado, elas querem urn 

modelo novo, mais abrangente e mais particular, voltado ao feminine integral. 

Segundo a anarquista Luce Fabri no seu texto sobre o anarquismo, ela diz 

em uma entrevista em 1933 : "As mulheres podem revolucionar o mundo se nao 

imitarem o homem, ja que sao portadoras de uma cultura propria, de outras 

formas de percepc;ao, de organizac;ao e de elaborac;ao pratica, estetica e mental. 

(RAGO, 2001). 

Esta mulher de fases, de faces, que esta buscando intensamente adequar-se 

no mercado e principalmente a si mesma, esta nova mulher que esta assumindo 

mais responsabilidades na gestao de neg6cios. 

Segundo WARD (2006), em sua palestra Mulheres de Espfrito, as mulheres 

podem trabalhar as suas quatros faces, a autentica, a tradicional a moderna e a 

Shakti - A empoderada. 



FACE SHAKTI- EMPODERADA 

"EU TENHO 0 PODER DE DIZER 

QUEM SOU" 

FACE MODERNA 

" Eu nao sou o que voce 

diz que eu sou" 

FACE AUTENTICA 

"Eu sou" 

FACE TRADICIONAL 

"Eu sou o que voce 

diz que eu sou" 
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Esta e a trajet6ria das mulheres que querem realmente ter o poder de dizer o 

que elas sao. Para que elas cheguem da face autentica para a empoderada, elas 

tern que assumir o poder de serem elas mesmas, sem nenhum outro r6tulo que a 

sociedade traga. Elas tern que olharem mais profundamente para dentro de si 

mesmas e verem que todas as capacidades internas estao prontas para serem 

compartilhadas com a sociedade, com o mercado de trabalho, com os amigos e a 

familia. Elas tern que perceberem que todos os r6tulos que lhe foram colocados, nao 

sao a sua realidade e que nao adianta simplesmente ir contra aos r6tulos, mas sim 

mostrar que se tern o poder de ir a frente dos r6tulos, mostrar que se e diferente, que 

se pode fazer a diferenc;a atraves de padroes pr6prios e originais. 

No quotidiano da gestao, a mulher podera utilizar todas as suas faces para o 

melhor aproveitamento de seu ser integral. Uma premissa essencial e ela perceber 

que esta exposta a todas as suas faces e que usando uma ou todas juntas estara 

incrementando seu potencial, visto que tendo consciencia do seu poder as 

mudanc;as ocorrerao sem pressao. 

Aos poucos as mulheres perceberao que elas descobriam somente a "ponta 

do iceberg" e que o que se esconde dentro e muito maior e muito mais significative 

do que ser a face tradicional. 

Sabemos que o homem chegou ao poder atraves do conhecimento, e agorae 

chegada a vez das mulheres, que chegarao ao poder atraves do amor e da 

sabedoria, este sentimento forte que podera estar presente em todos os atos dos 
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seres humanos, se assim forem educados para tanto e conseguirem trazer a tona o 

feminino em sua totalidade. 

3.3 A GESTAO NA OTICA DO FEMININO 

A partir de conceitos antigos e tao atuais, cremos que a novo gestor tera 

como modelo o amor, como metoda 16gico e objetivo na hora de servir de exemplo 

dentro da empresa, como lider. 

As pessoas se encontram numa encruzilhada, pais sempre que se pensa em 

crescer, assumir responsabilidades, pensa-se em lideran<;a e nem sempre quem 

lidera e urn lider. Muitas pessoas nao tern condi<;oes de liderar, pais nao sabem, 

nem tern vontade de prender a servir, a urn prop6sito maior do que simplesmente ser 

chefe. Ser chefe nao e o mesmo que ser lider, como ja dito pela Sra. Margareth 

Thatcher " Estar no poder e como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas 

que voce e, entao voce nao e" (HUNTER, 1998, p.16) 

Nesta dire<;ao notamos que a inteligencia emocional tornou-se uma 

ferramenta do dia a dia e os novas conceitos ja se tornam coisas usuais nas rotinas 

dos novas gestores, desta maneira torna-se evidente que a nova era de gestao esta 

acontecendo, pais a inteligencia emocional esta enraizada em conceitos tao simples 

e ao mesmo tempo tao complexos, como veremos no seguinte pensamento de 

Jesus Cristo "Quem quiser ser lider deve ser primeiro servidor. Se voce quiser 

liderar, deve servir" (HUNTER, 1998, p. 57). 

Notamos tambem que o desafio e grande, primeiro porque o custo de instruir

se e alto e comprovadamente a mulher ainda ganha menos que o homem , o 

preconceito ainda existente e o verdadeiro investimento na carreira que tambem 

significa escolha, muitas vezes para uma maternidade tardia ou uma nao 

maternidade. 

No MBA para executives da Escola de Neg6cios de Wharton, nos Estados Unidos, tido como 
o melhor do planeta, as mulheres nao chegam a 20% dos alunos. A explicagao segundo os 
especialistas se deve, basicamente a tres fatores: alto custo, maternidade e certo 
preconceito. Como o publico alva desses cursos e formado par profissionais que atuam em 
nivel de gerencia, o que acontece nessas escolas reflete a distribuigao dos cargos dentro 
das empresas. De Acordo com urn levantamento realizado em 62477 companhias brasileiras 
pela consultoria em recursos humanos paulista Grupo Catha, em 2004 a mulheres 
ocupavam urn quarto dos cargos de gerencia e respondiam par 16% das fungoes de 
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presidente e 22% das de diret;ao. "lnfelizmente os MBAs repetem as estruturas das 
organizat;oes", afirma Claudio Felisoni, diretor-presidente da Fundat;ao lnstituto de 
Administrat;ao (FIA-SP), uma das entidades que mantem cursos de alto nfvel. Outro 
empecilho para o avant;o da present;a feminina nos MBAs e o dinheiro. No Brasil, as 
mulheres tem remunerat;ao , em media, 30% menor que as dos homens. E os cursos sao 
caros. (DE PAULA, 2006, p.36) 

Estes dados somente demonstram que o desafio realmente e grande e que a 
medida que o espago no mercado de trabalho for sendo conquistado, trarc~ grandes 

realizagoes pessoais e profissionais, fazendo com certeza uma mudanga ainda 

maior de conceitos, modelos e acima de tudo mudara o perfil das empresas e do 

mercado de trabalho, pois mais e mais as mulheres estao gestando com o feminine 

que lhes da a forga motriz para criar e fazer acontecer. 

3.3.1 Amor e lideranga 

0 amor e a lideranga deverao estar juntos na formagao de novos modelos de 

gestao e novas perspectivas dentro do mercado de trabalho. A lideranga sem o 

Amor pode ser autoritaria e tirana, enquanto a virtude do amor dentro da lideranga 

enaltece a natureza humana e destaca a mulher como mais compreensiva para com 

o ser humano e a vida. 

3.3.2 Lideranga 

3.3.3 Amor 

a. Chefiar, comandar, dirigir ou estar em primeiro Iugar em alguma 
coisa.(MATTOS, 1996, p.334) 

b. E. a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 
entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como 
sendo para o bern comum (HUNTER, 1998, p. 25) 

Segundo definigao do livro "0 Livro da Sabedoria e das Virtudes 

Redescobertas (GUlL TON, 2003 ), o amor pode ser definido da seguinte maneira: 

Palavras associadas: pa1xao, erotismo, afeic;ao, amizade, ternura, simpatia, caridade". 
·Ant6nimos: 6dio, indiferenc;a, agressividade. 
Citac;oes "Ama e faze o que queres. A medida do Amore amar sem mediadas" ( Santo 
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Agostinho);" amar e alegra-se " (Arist6teles) "0 homem livre e uma necessidade toda cheia 
de amor" (F. Nietzsche);" 0 Amor trabalha, ele e infatigavel" (Milan Kundera) 
Definigao: 0 Amor (do latim amor). E uma atragao flsica, sentimental ou espiritual que conduz 
uma pessoa a outra, a fim de um prazer ou de uma doagao. E 0 motor da vida: cria e da 
prazer. A tragao sexual e comum ao animal e ao homem. Conduz a reprodugao da especie, 
mas no que tange ao homem, pode estar separada desta fungao. Corre si, o risco de ser 
pervertida, mas pode tambem ser transcendente. Distinguimos tres tipos de amor, suscetfveis 
de sobrepor-se uns aos outros: 

1. EROS (Erotismo). Eo amor carnal, sexual. 0 desejo flsico de uma outra pessoa exprime 
pela paixao amorosa, vivida, freqiientemente, na carencia e no sofrimento. 

2. PHILIA (amizade). 0 amor carnal evoluiu para o amor-ternura. Deixa de ser somente um 
instinto animal, ou uma concupiscencia. Ele se da. E alegre, radiante. E o amor conjugal 
realizado e aquele que devotamos aos nossos filhos e vice-versa. E tambem a 
amizade. Nao obstante, mantem-se mais ou me nos interessado. 

3. AGAPE (caridade) E o amor dado sem busca de contrapartida. E o bem por excelencia. 
Os crentes encontram a sua fonte em Deus, que e amor. 
Ha, portanto, uma oposigao entre o amor-eros de concupiscencia e de desejo, eo amor
philia, ou agape, que sao amores de dedicagao e de amizade. Queremos bem a alguem 
em vez de queremos possuf-lo. Os dois sentimentos sao muito frequentemente 
justapostos. 
0 amor-eros nao e uma virtude. ""E uma questao de sentimento e nao de vontade", diz 
Kant, " e nao posso amar por que quero, menos ainda porque devo; conseqiientemente, o 
dever de amar e um contra senso." Efetivamente "nao se comanda o amor, pois o amor e 
o amor comandante". 
Mas, a medida que avangamos na sabedoria e na virtude, apartamo-nos dos desejos 
egofstas, elevamo-nos nos degraus do amor. No principio, amamos somente a nos 
mesmos, depois a um outro ser, depois a outros. Assim " a dedicagao nasce da 
concupiscencia , uma vez que o amor nasce do desejo, sendo , portanto , apenas a feliz e 
completa sublimagao. Esse tipo de amor e uma virtude; querer o bem do outro, e o proprio 
bem" 
E o ideal "0 ideal e a santidade" sublinha Kant. Ele nos guia e nos ilumina. E uma virtude, 
uma vez que e uma excelencia. E - milagre - "o amor, que produz a moral, dela nos 
liberta?". "Ama e fazes o que queres", diz Santo Agostinho. 
0 Amore, portanto, o comego de tudo" (GUlL TON, 2003) 

Neste contexto, podemos ter sentimentos bons a respeito das pessoas com 

quem convivemos, seja no trabalho, na escola, entre amigos ou em familia e ter 

ac;oes amorosas para com elas. Teremos o amor em todas as nossas relac;oes, 

posso nao amar as pessoas que me cercam, mas posso controlar e agir com amor 

para com elas. 

Este tipo de acontecimento gera uma reac;ao em cadeia, mesmo que a 

principia possamos achar mera bobagem. 

Como agir amorosamente com aquela pessoa que foi rude durante uma 

reuniao? Este comportamento exige urn alto grau de comprometimento e 

honestidade para consigo e com os outros, pois e urn exerclcio de dificil aceitac;ao 

entre o nosso mundo capitalista que somente pensa em numeros e Iueras. 
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Se acreditarmos na grande transformac;ao de que o amor e capaz, veremos 

maravilhas acontecer, pais as pessoas acabam trabalhando com mais 

comprometimento quando se sentem amadas. 

0 amor e urn sentimento que deveria estar presente em todas as nossas 

ac;oes, principalmente em urn ambiente em que passamos a maior parte do tempo, 

como o trabalho. Dentro da gestae e do feminine, podemos trac;ar urn paralelo, pais 

o amor mais complete ja existe dentro da mulher, que e o amor de mae e isto esta 

vindo a tona em todos os ambientes em que a mulher esta atuando, pais ela 

consegue transmitir o amor no que faz. 

Sabendo tambem que a mulher tern ja na sua natureza, varies dos 

componentes imprescindfveis para a criac;ao de novas modelos dentro da gestae, 

levaremos em conta tambem, todas as ac;oes de mae para filho, que estao dentro 

dos conceitos modernos da gestae das empresas. As empresas estao pouco a 

pouco se aprimorando para adotar relacionamentos mais condizentes entre seres 

humanos dentro das empresas, tais como ajuda psicol6gica dentro das empresas, 

para que com isto os funcionarios que estao com problemas possam ser ajudados e 

a voltarem a participar ativamente para o Iuera da empresa, maior comprometimento 

empresa I empregado I empresa, visando urn retorno maior para ambas as partes. 

Segundo o quadro abaixo de (HUNTER, 2004, p. 96) nos mostra varias 

qualidades para o Uder tratar amorosamente seus colaboradores: 

Paciencia Mostrar autocontrole 
Bon dade Dar atencao, apreciacao e incentive. 
Humildade Ser autentico, sem pretensao ou arrog_ancia 
Respeito Tratar os outros como pessoas importantes 
Abnegacao Satisfazer as necessidades dos outros 
Perdao Desistir de ressentimento quando prejudicado 
Honestidade Ser livre de engano 
Compromisso Sustentar suas escolhas 
Resultados: Servico e Por de lado suas vontades e necessidades; buscar o maior bem 
Sacriffcio para os outros. 

A mulher e diferente do homem conforme largamente comprovado quando do 

aspecto ffsico e emocional e porque nao dizer do espiritual tambem, e importante 

dizer que nao estamos falando de capacidade intelectual, nas quais os dais sao 

igualmente capazes. 
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A mulher tern urn maior envolvimento emocional nos relacionamentos, sejam 

eles pessoais ou profissionais, desta forma a sua entrega e suas expectativas sao 

normalmente maiores do que as dos homens. lsto esta altamente demonstrado se 

formos verificar as escolas e faculdades, onde a maioria e estatisticamente 

comprovada, de mulheres. 

0 perfil de muitas empresas ja esta em mutagao, pois as mulheres estao 

tornando mais feminines os ambientes de trabalho, seja com atitudes de ambito 

diferenciado no tratamento com clientes e colegas de trabalho ou simplesmente na 

decoragao, onde as coisas nao sao tao rfgidas e tao pesadas, mas sim mais claras e 

leves. 

Esta tend€mcia e uma comprovagao de que os conceitos estao acertados 

quando dizem respeito ao feminino e a mulher, todas as caracterfsticas advindas do 

feminino podem e devem ser utilizadas no contexto da gestao. 

- Razao x emogao: Complemento urn do outro e nao pontos contradit6rios. 

Quando conseguirmos e mantivermos atrelados, tanto a razao quanto a emogao, 

nas nossas tomadas de atitudes, nas nossas agoes do dia a dia, no trato com 

nossos colegas de trabalho e ou na nossa vida pessoal, estaremos a urn passo de 

conseguirmos urn equilibria compensat6rio que nos trara uma qualidade de vida 

impensada e arrebatadora. 

- Comprometimento com o seu trabalho e com o todo. Sabemos que o 

comprometimento e muito mais que obedecer as regras. E uma continua 

oportunidade de aprimorar os objetivos, fazer realmente mais e melhorar os 

processes para tornar o todo mais eficaz. 

- lntuigao: uma ferramenta a ser utilizada em todas as horas. Sensibilidade, 

sexto sentido, seja Ia como denominarmos a intuigao, ela esta dentro de n6s, 

latente, esperando para ser ouvida e utilizada em todas as ocasioes, tanto na vida 

profissional como na vida pessoal. E somente uma questao de silenciar a mente e 

busca-la. 

- Percepgao ampla: uma das caracteristicas mais fascinantes do feminino, 

uma maneira simples de ver o todo e uma maneira complexa de ver o 

detalhe. Atraves de nossa capacidade de perceber o mundo e n6s mesmos, 

ativamos, criamos ou deixamos de lado nossos padroes de pensamento, quando 

mais abundante for a nossa percepgao, mais avangaremos para o objetivo desejado. 



44 

- Empreendedorismo: o poder de criar faz parte de todas as mulheres. A 

capacidade de buscar soluc;oes por meio de fatos e coisas concretas e agir 

assertivamente na busca inovadora de novas meios de chegar ao resultado que se 

quer, tanto no ambito pessoal como no profissional. 

- Ciclos do feminine: capacidade de mudanc;as com desprendimento. Quem 

ja nao ouviu a expressao "mulheres de fases" alguma vez, mas e isto mesmo, as 

mulheres estao em constantes mudanc;as, fases mesmo, como a lua, desta maneira 

e mais natural o desprendimento a fatos e eventos, modelos, padroes, etc. 

" Logo nao ha na Administrac;ao da cidade nenhuma ocupac;ao, meu amigo, 

propria da mulher, enquanto mulher, nem do homem, enquanto homem, mas as 

qualidade naturais estao distribuidas de modo semelhante em ambos os seres, e a 

mulher participa em todas as atividades, de acordo com a sua natureza, eo homem, 

tambem, conquanto em todas elas a mulher seja mais debil que o homem" 

3.4 GESTANDO COM 0 FEMININO: UM PONTO DE VISTA A PARTIR DO 

QUESTIONARIO. 

Foi elaborado urn questionario para realizar urn levantamento entre mulheres 

20 a 65 anos, com escolaridade superior complete, solteiras e casadas, que estao 

inseridas no mercado de trabalho, para que fosse possivel analisar o que as 

mulheres de idades diversas estao pensando a respeito de serem mulheres, de 

serem femininas e de como se sentem no mercado de trabalho onde estao e qual a 

influencia do feminine no mercado de trabalho e no mundo. 

Os questionarios foram recebidos por e-mail e alguns manuscritos, conforme 

consta no anexo e somente foram expresses pensamentos das pesquisadas que 

assim autorizaram. 

Algumas pesquisadas nao responderam, dentre elas algumas informaram que 

era muito dificil responder as perguntas, algumas responderam de imediato, mas a 

maioria levou mais tempo que o imaginado, para responder as perguntas, pois nao 

serao demonstrados aqui, retina ou alguma rejeic;ao ou ainda alguma dificuldade 

para fazer o questionario. 
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3.4.1 Perguntas 

As perguntas sao simples, para dar espago as mulheres de se abrirem urn 

pouco, ou se questionarem o que e ser mulher, se o feminino esta presente na vida 

delas, se o feminino faz parte do trabalho e se o feminino pode dar alguma 

contribuigao ao mercado de trabalho e ao mundo. 

3.4.2 Respostas 

As respostas recebidas foram chegando par e-mail e algumas manuscritas , 

que foram feitas na hora e pessoalmente, mostrando que todas as mulheres estao 

usando seu feminino, seja no trabalho ou na sua casa o feminino faz parte do seu 

dia a dia, como estaremos mostrando logo a seguir. 

Pergunta 1: 0 que e ser Mulher? 

As mulheres entrevistadas tern o seu papel definido na sociedade, 

independente do sue trabalho ou posigao social, uma vez que e imprescindlvel que 

as mulheres reconhegam o que e ser mulher intimamente. A seguir transcreveremos 

no ponto de vista das entrevistada o que e ser mulher. 

" Primeiramente e repeitar a criac;;ao de Deus, viver seu papel e entender seus limites ... " 
(VERNIZE, Gracielle} 
" E poder dar a vida, e rir e chorar. .. " (QUANDT, Veronica) 
" E ser forte, ter objetivos na vida, lutar por tudo que almeja .. por em pratica tudo em que 
acredita" (Eiiane ) 
" Parte delicada do Universo, sagradas por gerarmos vida e ama-las ... sinonimo de fortaleza, 
determinac;;ao e doc;;ura" ( QUEIROZ, Natalia) 
" E uma dadiva, pois somente as mulheres conseguem entender todos e tudo a sua volta, e 
unica capaz de dar vida ao imaginavel." (POLLO, Mariana) 
" E poder veneer preconceitos e provar a magia de sua presenc;;a ... e cad a mulher em sua 
essencia e uma guerreira e vencedora" (RIBAS, Francikelly) 
"0 lnfcio, o meio eo fim ... e ser vida" (MADALOZO, Elaine) 
" Ser mulher e caminhar para uma completa libertac;;ao das amarras do passado, ser 
valorizada, seja na familia, como tambem na sociedade com a forc;;a de um ser novo e 
preparada para multiplos desafios para o desenvolvimento das caracterfsticas e valores que e 
peculiar a mulher."(CARDOSO, Vera) 
"E um misterio, mito e lend a... possuir atitude, percepc;;ao, forc;;a, compromisso e 
audacia".(GAVRON, Terezinha) 
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"E ser humane, isto e errar, acertar, tentar sempre, aprender constantemente ... " (VICENTE, 
Regina) 
" E possuir capacidade diferentes das masculinas, sem contudo, considerar-se "suplementar" 
ou "antagonica" aos homens. E poder gestar um filho no ventre e amamenta-lo. E lutar pelos 
direitos das companheiras em situac;ao de inferioridade em lugares onde ainda e complicado 
ser simplesmente mulher" (RAFAT, Maria) 
"E ser uma livre pensadora, tanto quanta o homem, porem mais abrangente. .. . A mulher e 
uma "deusa" que tentam subjugar devido as conveniencias soc1a1s. Ela precisa estar 
atenta para sempre desenvolver o seu poder intuitive aliado ao conhecimento pratico 
enquanto desenvolve o seu papel na sociedade, seja ele o de profissional, mae e 
administradora do lar" (RIZZON, Karla) 
" E ser capaz de perceber, sentirm fazer, decidir, criar, amar, viver tude isso em tempo real, 
ou seja varies sentimentos na mesma hora.(MENDON<;A, Maria de Lourdes) 
"Ser mulher e nascer com o dom de dar a vida, gestar, criar, educar, dar amor, trabalhar, ba-
batalhar ,crescer, dar espac;o, se dear e ser feliz." (MADDALOZZO, Adriana) 

"Ser mulher e ser capaz de gerar uma qualidade suficientemente intensa de substancia
energia (consciencia), que ira acentuar a qualidade de vida em toda parte que cada mulher 
atuar." (MILANO, Sonia Maria) 
" E ser magi ca ... pois tem o poder de criar. .. isso e magia" (DECKER, Elza) 
"Usar a razao e a intuic;ao proporcionalmente, estar em paz com a natureza primitiva". 
(MONTEIRO, Elenice). 

Todas estas mulheres estao inseridas no mercado de trabalho de alguma 

maneira, algumas mais atuantes que outras, mas todas participativas, e todas com 

opinioes variadas do que e ser mulher e todas complementares; o que realmente 

nos indica que a mulher esta presente no ambito pessoal e profissional do mercado 

de trabalho e do mundo. 

Ser mulher e abrangente e complexo, ser mulher e ser o comego e o fim , o 

meio e o caminho, a realizagao de sonhos e desejos, de ser a criadora e a criagao, 

ser a mae, a esposa, a profissional, a dona de casa, a namorada, a amante, a 

companheira, a impulsionadora , a educadora, entre tantas outras coisas que sao 

absorvidas durante o dia, que apesar de cheio, tern somente 24 horas. 

E esta mulher que esta fazendo a diferenga em muitos ambientes, que esta 

conquistando posigoes profissionais e que sem saber que era impossivel, foi Ia e fez, 

esta mulher que nao aceita o preconceito, nao se acomoda com os naos e continua 

conquistando seu espago. Ser mulher pode nao ser facil, mas com certeza e 
apaixonante. 

Pergunta 2: 0 que e ser feminina? 

Esta pergunta nos questiona internamente se os valores expresses para o 

ser feminine e para o feminine estao dentro dos parametres estabelecidos por n6s 



47 

mesmas dentro da sociedade e do mercado de trabalho, como veremos nas 

respostas abaixo mencionadas. 

"Normalmente se diz "delicada", mas creio que va muito mais alem. E saber amar, apaziguar, 

sentir, perdoar, conquistar e acima de tudo compreender o seu papel" (VERNIZE, Gracielle) 

" Deixar o rasto do perfume, usar salta alto, maquiagem, nao achar ruim da depilacao, das 

horas no cabeleireiro ... nao se importar se os homens nao notam, pais faz tudo para voce 

mesma" (QUANDT, Veronica) 

" E dar urn toque especial, ser bonita tanto fisicamente como internamente, e ser dace e estar 

de bern com a vida" (Eiiane). 

"Ser feminina nao esta s6 na aparencia, mas no que se fala, se acredita e pensa, nao e saber 

ser feminina, eo simplesmente ser" (QUEIROZ, Natalia). 

" E demonstrar atraves de gestos, palavras, apresentacoes , uma suavidade no meio hostil". 

(POLLO, Mariana) 

"E real mente o ato de ser mulher ... marcar presenca com comportamento de etica, respeito, 

educacao, carinho, docura, compreensao e autoridade". (RIBAS, Francikelly) 

" E saber fazer usa de todo nosso potencial, ffsico, psicol6gico e emocional a que nos foi 

atribufdo. Ser feminina fazer uma viagem dentro de si, e saber aproveitar e aperfeicoar tudo 

aquila que chamamos de bela. E trazermos de dentro para fora tudo aquila que temos 

reservados bern dentro de n6s. A Beleza de nossos gestos, das nossas formas (sejam elas 

quais forem). E saber usar nosso !ado delicado e charmoso dentro da sutileza e discricao 

que devera nos fazer companhia em todos os momentos de nossas vidas. Ser feminina e 

fazer usa constante do dam que Deus nos deu e que muitas mulheres nao fazem questao de 

descobrir que isso nasce conosco. E s6 uma questao de fazermos aflorar. Nao existe nada 

mais feminino do que saber ser feminina." (MADALOZO, Elaine) 

"Ser feminina e a virtude mais poderosa que a mulher possui. E aproveitar-se disso para 

desmistificar o que foi colocado durante os anos de que as mulheres sao tolas, frfvolas, 

invejosas, desunidas, competidoras entre si, pouco confiaveis e incapazes de serem amigas 

umas das outras. Ser feminina e lancar urn novo olhar sabre si mesma para construir urn alto 

conceito de que somas seres perfeitamente inteiros e confiaveis".(CARDOSO, Vera) 

"Ser feminina e ser comprometida com as coisas que resplandecem beleza, delicadeza, 

romantismo e ainda colocar forca nas acoes a serem praticadas". (GAVRON, Terezinha). 

"E expressar o feminino, ser sensfvel, deixar sensfvel, dar sensibilidade, toque de mulher" 

(MADDALOZZO, Adriana) 

"E ser intuitiva. E ter a capacidade de realizar varias tarefas ao mesmo tempo e mesmo assim 

pensar nos detalhes. E ser receptiva e conciliadora. Normalmente, mais emotiva que o sexo 

masculino." (RIZZON, Karla) 

" E ser fragil e ao mesmo tempo ser forte; ser dace e ser amarga, saber sorrir e saber chorar, 

ajudar e ser ajudada, ser extremamente delicada ou bruta dependendo da situacao, e seguir 
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o coragao sem medo de repressao da inquisigao e de todos os naos" (MENDONCA, Maria de 

Lourdes) 

" E ser bonita e vaidosa, mas pratica. Ser inteligente e sagaz e saber calar como nenhum 

homem e capaz, ser a chefe do escrit6rio e quando chegar em casa ser a mae que brinca de 

casinha. Sera esposa que se faz de submissa mas com certeza e a cabega de tudo. Enfim, e 

ser na verdade o pilar de sua casa e de seu trabalho, sem precisar que todos saibam e 

admitam isso. Trabalhar nos bastidores". (VICENTE, Regina) 

" Ser feminina e nao deixas que a vida profissional e as decepgoes tomem conta dos gestos 

delicados e das decisoes mais viscerais que s6 uma mulher e capaz de tamar" (RAFART, 

Maria) 

"E ter sensibilidade agugada, e ter jogo de cintura, e ser sexy e ao mesmo tempo forte e 

independente". (Oliveira, Denise) 

" E ser intuitiva, magica, aquela mulher que irradia as qualidades da alma. Essas qualidades 

sao o produto integrado da essencia do masculine e do feminino. Voce pode ver uma mulher 

cujas qualidades de alma sao percebidas como sendo forte, ardente, vigorosa, e nem por isso 

ser menos feminina no mundo. Ser mulher e captar suaves frequencias de alma em urn 

homem tais como refinada ternura, sem que ele seja menos masculine em sua expressao no 

meio em que vive. Ser mulher e ser visionaria, ponderada, igualitaria, e liberdade. E riqueza e 

conhecimentos verdadeiros. Suas habilidades igualam os seus recursos. Sua esfera de agao 

condiz com a sua amplidao e profundidade". (MILANO, Sonia Maria) 

" A mulher que assume o mundo, para ser completa, deve possuir urn tripe : Cordialidade, 

vaidade e sensibilidade". (DECKER, Elza) 

"Ser intuitiva, sabia, colocando o coragao para acolher, e ser criativa. A praticidade e a razao 

fazem parte do feminino equilibrado, envolvendo a sensagao e a intuigao".(MONTEIRO, 

Elenice). 

0 que e feminino ficou bern explicitado ao ser mulher, pais ser mulher esta 

intrinsecamente relacionado ao feminino, o inverso nao pode ser dito, pais ser 

mulher nao esta intrinsecamente ligado ao feminino. Temos em nossa sociedade 

conceitos masculinos que tambem foram apreendidos pelas mulheres para que 

pudessem sobreviver ao mercado de trabalho, ou seja, usaram as mesmas 

ferramentas que os homens para galgar urn Iugar de destaque. 

Este questionario nos mostra que na sua maioria, as mulheres estao 

buscando manter as caracteristicas do feminino, convergindo para o encontro da 

totalidade de ser mulher e feminina. Expoe-se com isto que realmente as mudan9as 

estao no nosso dia a dia, sendo que estas mulheres nos fazem ver que o diferencial 

esta em ser feminina em todas as suas formas de ser. Que ser feminina pode 
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parecer fragil, mas ao contrario, e forte, pode fazer a diferenc;a e tara; trara 

juntamente consigo uma visao holistica do mundo. Mudando conceitos e processes, 

uma verdadeira reengenharia silenciosa. 

Pergunta 3: 0 feminino esta presente no seu ambiente de trabalho? 

0 feminino puro e simples, diffcil de ser assimilado, inclusive para as 

mulheres que no ambito profissional resolveram calc;as as botas de combate e agir 

como guerreiras masculinas, para competirem com os homens no mercado de 

trabalho. Estas mulheres que ja se mostram mais femininas na forma de agir e 

pensar, como veremos abaixo: 

" Muito, na empresa em que trabalho (Industria quimica) 70% sao mulheres, pais atribuem par 

serem mais confiaveis" (VERNIZE, Gracielle- Designer Grafico) 

" Pouco, pais sou engenheira e normalmente a (mica mulher, mas tento me encarregar de 

deixar o ambiente com " menos cheiro de cueca"" (QUANDT, Veronica - Engenheira 

Eletr6nica) 

" E dificil nao ter um ambiente meio feminino , par mais que seja a minoria, a mulher tem o 

dam de deixar tudo bela e em ordem, acabam fazendo com que os homens aprendam muito 

com elas".(Eiiane- administradora) 

" Trabalho em uma empresa em que o lider e uma mulher forte e determinada. Admiro sua 

fortaleza, mais par alguns momentos ela esquece do seu principal potencial, que todas n6s 

nascemos com ele, a delicadeza nas agoes e palavras; dessa forma acaba atropelando as 

outras pessoas e a si propria. Nesta empresa 70% dos funcionarios sao homens e nao ha 

mulheres na gerencia." (QUEIROZ, Natalia- Administragao) 

"Sim, desde a organizagao das tarefas, assim como a apresentagao do trabalho de maneira 

de expor as opinioes".(POLLO, Mariana- Analista de Comercio Exterior) 

" E visivel o ambiente onde a mulher esta presente. Ate o "ar" e diferente, percebe-se o 

perfume do feminino. E manter uma organizagao, paz, calma e serenidade. Na empresa em 

que trabalhava, todos os setores, maioria homens, mas no meu nao, a maioria era de 

mulheres... era bem mais produtivo, tinhamos nossa plantinhas, flo res, musica e um 

cronograma que se concluia antes do prazo. 0 feminino estava presente".(RIBAS, Francikelly 

- Assistente Financeiro) 

"Sim o feminino esta presente... atraves de pessoas que mesmo pertencendo ao sexo 

masculine escutam o coragao para tamar decisoes". (MENDONCA, Lourdes- Administradora) 

"0 feminino tem que estar presente em todos os momentos de nossa vidas. 0 feminino nao 

nos deixa menos profissionais "SOU FEMININA POR VOCA<;AO, CONVIC<;AO E 
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TEIMOSIA'"' (MADALOZO, Elaine - funcionaria Publica Estadual e Professora de Ungua 

Espanhola) 

" Em meu ambiente de trabalho, tem-se lutado contra o machismo, para que as mulheres 

possam contribuir mais como seu feminino, mas ainda o domfnio e masculino".(CARDOSO, 

Vera - Administradora) 

" Sim, dificilmente vamos deixar de encontrar o feminino atuando em uma empresa ou 

organizagao. Atualmente o mercado esta descobrindo que um ambiente sem o feminino e 
como uma sobremesa sem agucar". (GAVRON, Terezinha - Gestora de lnformagao -

Bibliotecaria) 

" " ... Exerci a profissao por 13 a nos e a maio ria dos me us colegas eram homens. Mas eu acho 

que tive a liberdade de ser eu mesma enquanto exercia o jornalismo, sem ter que adotar 

atitudes masculinas para conquistar objetivos. Inclusive, fui chefe de 11 homens e acho que 

consegui impor a minha lideranga sendo feminina e conciliadora".( RIZZON, Karla -

Jornalista) 

" Sempre, sendo que Ia na clinica s6 temos profissionais mulheres. No atendimento, na 

conciliagao, no recebimento, no encaminhamento" (MADDALOZZO, Adriana- Fisioterapeuta) 

" Com certeza nao. Hoje se fala muito que as mulheres estao dominando todos os ramos do 

mercado de trabalho, e acredito que seja verdade, mas ainda somos discriminadas. Ha 

alguns anos atras, um chefe disse em uma reuniao em que estava se falando do 

comportamento de um funcionario: "A Regina e como um homem, nao traz seus problemas 

para o trabalho, nao chora ... " e por af vai. Achei um horror, pois todas as outras mulheres do 

escrit6rio eram extremamente profissionais, s6 que eu era a unica que nao tinha filhos e que 

o marido viajava muito, entao eu "ainda" nao tinha os problemas dela, por isso era 

conveniente ao escrit6rio, e comparada a um homem. Pode? (VICENTE, Regina -

administradora de empresas) 

" Sim, em contraposigao a um quase onipresente masculine: e na diferenga que o feminino se 

sobressai".(RAFART, Maria- Advogada) 

"Muitfssimo, em cada detalhe". (MILANO, Sonia Maria- Empresaria e Terapeuta) 

"Sendo a mulher magica, e obvio que se encaixa no trabalho". (DECKER, Elza- Pedagoga) 

" Sim e o equilfbrio do aconselhamento que e o meu trabalho".(MONTEIRO, Elenice -

Terapeuta) 

Neste pequeno universo podemos verificar que o feminino na sua maioria 

esta presente no ambiente de trabalho, mas ainda encontramos o preconceito, 

pois vemos na sua maioria mulheres na area de saude e educagao e minoria na 

engenharia, desta forma o ambiente mais feminino esta presente mais 

acentuadamente nestas areas, sem deixar, contudo, de estar presente em menor 

escala nas areas menos femininas. 
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"Mas aos poucos o cenario muda. 0 numero de mulheres nas faculdades 

de engenharia e medicina aumentou cerca de 30% entre 1990 e 2002". (Veja, 

2006, p. 36). 

De qualquer maneira podemos notar que as mulheres estao buscando 

deixar que o feminino esteja presente em suas atitudes e no seu ambiente de 

trabalho, com tudo que isto implica: mais alegria, mais conversa, mais agita<;ao, 

mais flares e perfume, sem com isto, perder o foco e os prazos. 

Observamos tambem que os homens estao come<;ando a deixar que o 

seu lado feminino fale, se expresse, que a emo<;ao tenha Iugar tambem na hora 

de tomada de decisoes. 

Demonstramos que o feminino esta presente sim, no ambiente de 

trabalho, em maiores ou menores propor<;oes e que, mesmo com o machismo 

ainda rondando, as mulheres estao lutando para que isto mude, para que sejam 

ouvidas e aceitas, com a integralidade e complexidade de seu ser feminino. 

Pergunta 4: Qual a contribui<;ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e 

ao mundo? 

As contribui<;6es sao muitas e em ascensao, pais estamos no meio da 

revolu<;ao da emo<;ao, da inteligencia e da criatividade, da conquista de espa<;o, 

do merecimento de valores e atitudes. As contribui<;6es sao variadas, como 

segue: 

"Sua compreensao de percepgao e confiabilidade vai alem dos homens". (VERNIZE, 

Gracielle) 

"Organizagao, delicadeza e mais paciencia". (QUANDT, Veronica) 

" ... pelo menos 80% ela contribui, as mulheres conquistaram seu espago no mercado de 

trabalho e acabam fazendo a diferenga, elas estao em melhores cargos, as concorrencias 

entre homens e mulheres estao acirradas, as mulheres sao mais cuidadosas, mais 

organizada ... ". (Eiiane) 

"Seu poder de ouvir, sua disciplina ... e delicadeza".(QUEIROZ, Natalia) 

"A mulher pode, e ja esta contribuindo para enriquecimento humano das organizagoes. Nao 

pensando apenas nos numeros significativos concretes, as mulheres tem maior facilidade de 

entender a linguagem nao verbal, e a verdadeira intengao das pessoas".(POLLO, Mariana) 
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" ... ja e vista que as empresas que possuem em sua diretoria e grandes pastas de chefia, 

uma mulher, a diregao da empresa e outra. E uma empresa mais lucrativa, produtiva, 

motivada e principalmente humana, pais a mulher na sua feminilidade transforma o ambiente 

hostil e agressivo que o homem deixa, ela sabe como proceder em diversas situagoes sem 

perder sua graga e personalidade". (RIBAS, Francikelly) 

" As mulheres conseguem fazer um mercado de trabalho mais produtivo e criativo, gerando 

uma rentabilidade maior para as organizagoes. 0 planeta terra e quase 100% capitalista e as 

mulheres conseguem fazer um mundo melhor, pais, possuem sensibilidade suficiente para se 

anteceder aos fatos e tamar as sua precaugoes, planejam o futuro, conseguem mudar o leito 

do rio se preciso for para defender seus filhos, projetos academicos, ideias, posigoes sociais 

e com este posicionamento conseguem um mundo melhor." (MENDON<;A, Lourdes) 

" ... Sim, nao sendo feminista ... basta fazer usa de sua inteligencia, feminilidade, humildade e 

garra". (MADALOZO, Elaine) 

" ... veneer as barreiras e imprimir sua Marca em tudo que fizer." (CARDOSO, Vera) 

" ... desde que a sociedade internalize melhor as dadivas do sexo feminino ... "(GAVRON, 

Terezinha) 

" A que somas dedicadas, profissionais e detalhistas. Mas a maior contribuigao e a de que 

olhamos o ser humano com mais profundidade do que os homens o fazem, Iemos nas 

entrelinhas pais somas sensiveis e ainda par cima fomos oprimidas par tantos seculos que 

agora estamos com a "corda toda".(VICENTE, Regina) 

" ... A diferenga principal que ela pode fazer e usar a sua intuigao e confiar nela para resolver 

conflitos e encontrar solugoes pacificadoras. Nao vejo o feminismo como alga ultrapassado e 

muito menos acredito no estereotipo de que as feministas eram mulheres que negaram a 

feminilidade. Acho que tanto o feminino quanta o feminismo devem andar juntos, 

principalmente em paises de cultura latina (onde o machismo e uma realidade diaria), para 

que a mulher seja respeitada e que realmente possa contribuir para um mundo melhor". 

(RIZZON, Karla) 

" Todas, ja que alem de todas nossas qualidades, contamos com sensibilidade, que nos 

diferem dos homens. Queremos trabalhar e estarmos bem em nosso ambiente de trabalho, 

fazendo - o mais aconchegante, mais concilio, mais humano e mais sensivel 

"(MADDALOZZO, Adriana) 

" Nao deixar que as suas porgoes femininas se eclipsem".(RAFART, Maria) 

" A contribuigao maior e o amor, a mulher tem uma condigao especial de distribuir, de 

conciliar, uma capacidade impar de ouvir e discernir, usa em conjunto com a razao, o 

coragao." (OLIVEIRA, Denise) 

" Toda mulher que se dispuser a se conhecer profundamente certamente fara nascer em si 

uma nova mulher - a mulher do seculo XXI. Essa sera mais feliz, mais plena, nao sera 

competitiva e nem alienada, nao tera necessidade de manipular ou controlar para mascarar 
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suas insegurangas e medos e isso tudo com certeza contribuira muito no mercado de trabalho 

e no mundo" (MILANO, Sonia Maria) 

" A mulher que possuir a caracterfstica da lideranga, com o seu tripe (cordialidade, vaidade , 

sensibilidade), pode chegar ao topo do mundo"(DECKER, Elza) 

"A mulher pode ser pratica e criativa, amorosa e acolhedora, isso gera o equilibria". 

(MONTEIRO, Elenice) 

As contribuigoes sao muitas, se formes detalhar todas, mas se buscarmos 

resumi-las urn pouco, vera que o feminine ja esta inserido no mercado de trabalho, 

em algumas areas mais do que outras, mas ja esta fazendo diferenga. 

Com o advento do feminismo muitas mulheres tiveram que queimar os seus 

"sutiens" para que fossem ouvidas , que pudessem terem seus direitos adquiridos e 

principalmente que tivessem valor. 

Hoje, mesmo com o machismo e o preconceito em varias partes do mercado 

de trabalho, ja podemos dizer que temos gerentes, supervisoras, diretoras, vice

presidentes e presidentes em varias empresas, pequenas ou grandes, de natureza 

familiar ou nao, de prestagao de servigo, comercio e industrias, todas trabalhando e 

tendo a sua produtividade mais acentuada, pois o feminine, com suas contribuigoes, 

deu uma diferenciagao no mercado, trouxe a inteligemcia emocional para o dia a dia, 

tanto nos relacionamentos de pessoal como com os clientes, pois as mulheres sao 

muito mais abertas que os homens a mudangas de tudo, inclusive de conceitos, 

tanto que a inteligencia espiritual e muito mais aceita tambem pelas mulheres. 

Estes questionarios respondidos sao uma grata confirma<_;:ao de que a mulher 

esta consciente do seu poder no mundo, que ela esta se expondo, usando todas as 

qualidades e diferenciais que o feminine tras. Este ser complexo, esta se tornando 

mais afinado com o feminine, deixando aflorar todas as caracterfsticas pertinentes 

ao seu ser e tornando o mundo mais sensfvel e humanizado. 

"Mas a mulher ao mesmo tempo honesta, amavel e casta, a mulher que forga os seus a 
respeita-la, a mulher preservada e modesta, a mulher, numa palavra, que sustenta o amor 
com a estima, manda-os com um simples gesto ate o fim do mundo, para a guerra, para 
gloria, para a morte, para onde quiser". (ROSSEAU, 1999 p-548-549) 

Este levantamento de opinioes ressalta que a mulher pode e vai fazer a 

diferen<_;:a, ela esta apta a ser o que quiser ser, como qualquer pessoal que tern a 
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consciemcia do seu potencial, mesmo dentro de padroes ainda masculines, ela esta 

jogando para ganhar e este ganho tornar-se-a uma melhoria para todos que estao a 

sua volta, sejam os familiares, sejam os empreendedores, independentemente da 

area em que estejam trabalhando e atuando. 

Todas as mulheres que responderam estes questionarios estao 

comprometidas verdadeiramente com a transformagao da realidade.Todas estao 

conscientes do seu feminine, de uma maneira ou de outra, todas buscando a 

diferenga de atitude, de comportamento, porque mesmo os homens ja sentem a 

diferenga do feminine ao seu redor. 

Tam bern podemos notar que algumas del as sentem o preconceito ma1s 

fortemente, nos mostrando que mesmo com as mudangas, o masculine tern medo 

do feminine, pois preconceito neste caso, nada mais e do que medo de ser 

ultrapassado, ser deixado em segundo plano, como sabotagem, para que a mulher 

nao de certo. 

Se todos n6s, homens e mulheres do mundo tivermos uma educagao 

libertadora e conscientizadora, os preconceitos serao ultrapassados, e todos 

lutarmos para a construgao de relagoes democraticas e igualitarias. 
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4 CONSIDERACOES FINAlS 

0 feminino esta presente em todos nos, independente de sexo, rac;a, cor ou 

religiao, alguns mais salientes, outros nem tanto, outros ainda com muito pouco, mas 

a certeza e uma: Ele esta chegando para ficar. E a parte que estava faltando para 

complementar o ser humano, para torna-lo, mas sensivel e mais capaz. 

Uma das grandes habilidades do feminino e de amar independente da 

situac;ao. Provavelmente pelo lado materna que tern o amor incondicional pelo filho, 

que se compromete em todos os aspectos e que cria capacidade de sustenta-lo, 

ap6ia-lo a todos os custos, ela se adapte a mudanc;as mais rapidamente que os 

outros, aceite mais peso e mais responsabilidade par que sabe ser necessaria para 

o bam desenvolvimento fisico e emocional de seu filho. 

A mulher parter este lado feminino mais desenvolvido, se torna capaz de criar 

independente da situac;ao, de mares boas ou mas, de periodos fartos ou dificeis, ela 

esta sempre pronta a usar a sua criatividade e intuic;ao para que as circunstancias 

nao fiquem tao pesadas. Para dar a sua contribuic;ao, para tentar amenizar e 

enfrentar a crise com mais leveza. 

Certamente o patriarcado ja influenciou o mercado fortemente, pais hoje 

vemos muitas mulheres masculinizadas, utilizando as mesmas ferramentas que o 

seu opressor (o homem) para alcanc;arem o seu Iugar de destaque, tornando-se com 

isto uma pessoa mais seca, mais racional, sendo mais competitiva, mas vemos 

tambem muitas mulheres buscando serem mais femininas, utilizando o seu 

verdadeiro potencial, o que vern de dentro para fora e faz a diferenc;a, e tambem 

conquistando o seu Iugar. 

Nao e necessaria termos que jogar da mesma maneira para obter o mesmo 

resultado, nao precisamos ser agressivas para pedir ou querer que alga seja feito, 

nao ha necessidade de sermos arrogantes para nos auto-expressar, para ficarmos 

no poder. 

A sociedade esta mudando, em alguns aspectos, muito rapido, em outros 

nem tanto. No que diz respeito a sociedade masculina, assumir responsabilidades, 

tambem com a casa e os filhos ainda e muito pequena. Este ponto devera ter uma 

evoluc;ao maior para que ambos, homens e mulheres, tenham uma vida mais 

equilibrada, mas sadia e menos estressante. 
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Este aspecto ainda sera muito trabalhoso, pois nossa cultura nos mostra 

modelos que nao aceitam o homem cuidando de casa e de filhos, a propria mulher 

tern este preconceito, querendo que o homem seja o provedor "no aspecto literal da 

palavra", talvez por sentir-se mais segura dentro dos padroes vigentes, mas se 

fossemos buscar realmente dentro de n6s o porque de tantas diferen<;as, verfamos 

que a capacidade de mudar este mundo esta em nossas maos. 

Temos a capacidade de fazer varias coisas ao mesmo tempo, desta maneira 

poderemos continuar em ascensao no mercado de trabalho e ir mudando os 

pensamentos dentro da menor esfera de nossa sociedade, nossas famflias. 

Ao pedirmos ajuda aos nossos companheiros, ao mostrar aos amigos que o 

relacionamento pode ser feliz quando compartilhado partes boas e nao tao boas, se 

educarmos nossos filhos para que cres<;am sem o preconceito de terem tanto pai e 

mae fazendo os servi<;os menores, mas nao menos importante, que uma casa 

necessita, entao podera ter uma verdadeira revolu<;ao social, pois o feminino estara 

dentro de todo ser humano, em sua parte equilibrada. 

A criatividade do feminino e urn dos pontos fortes, pois e ela que promove a 

mudan<;a nos parametros existentes. Criatividade e tambem enxergar em cada 

coisa, em cada ser humano, uma gama de potencialidades que ela/ele contem. 

A ess€mcia feminina tern em seu amago o poder transformador, tras consigo, 

uma semente pronta a germinar, independente do terreno, pois a persistemcia diante 

das dificuldades tambem e uma das caracterfsticas pertinente ao feminino. 

A inteligencia emocional e uma das principais ferramentas do feminino, bern 

como juntamente com a espiritualidade, tern o complemento perfeito para o ajuste de 

criterios essenciais para o aprimoramento do feminino como estrutura individual para 

crescimento do ser humano. 

Tanto a lnteligencia emocional como a Espiritual e Criativa fazem parte do 

crescimento do ser humano na sua existencia s6cio cultural, organizacional e 

econ6mica e trazem com elas uma vasta parcela de responsabilidade para realizar 

os conceitos estabelecidos, pois nos da urn sensa de prop6sito, valor e sentido na 

vida. 

Com significado, visao e valores, poder de analisar, pensar e decidir com 

muito mais discernimento usando toda a capacidade de auto-conhecimento, agao de 

acordo com os princfpios e valores, respeito a crengas mais profundas, habilidade de 
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reconhecer padroes, analisando o todo e nao somente as partes, empatia com todos 

e com tudo, analise de todos os angulos antes de qualquer decisao, respeitar e 

estimular as pessoas pelas suas diferenc;as, capacidade de resistir a maioria e ter 

opinioes pr6prias, aprender, descobrir, chegar ao fundo das questoes mais 

importantes, habilidade de dar um passo para tras para reposicionamento dos 

problemas ou desafios, viver o hoje e aproveitar o hoje, ouvir o chamado e respeitar 

o proximo, entender sua posic;ao no mundo conhecendo suas pr6prias limitac;oes 

trabalhando em equipe para obter melhores resultados atraves da sinergia com as 

outras pessoas. 

A inteligencia emocional devera ser amplamente difundida, pois se nao 

conhecermos nossas emoc;oes, podemos estar sabotando nossas decisoes, masse 

conhecermos nossas emoc;oes podemos administra-las da melhor maneira possfvel, 

sabendo o que nos motiva, o que os outros estao sentindo, pois reconhecendo e 

entendendo o que as emoc;oes das outras pessoas, podemos gerenciar as relac;oes, 

desta maneira as dificuldades com as pessoas poderao ser vistas como um desafio 

e nao um problema e principalmente porque quando pensamos agimos e nao 

reagimos. 

Estamos na era do feminino, sabendo que o feminismo nos abriu a porta, nos 

facilitou o caminho, mas de maneira alguma devemos esquecer todo o esforc;o e 

desafio enfrentado pelas feministas, e nao podemos perder o foco, nem generalizar 

e sermos somente feministas, nao e este o intuito, devemos sim manter a porta 

aberta pelas feministas, mas continuarmos femininas, pois s6 assim as portas se 

abriram ainda mais. Esta ja era uma visao moderna do feminino, pois ja analisava a 

potencialidade da mulher, sem ser masculina para dar a sua contribuic;ao integral. 

A essencia feminina pode ser o fator transformador e agregador em nossa 

sociedade e nos neg6cios; pois os homens querem todas as coisas para ontem e 

hoje, mas as mulheres sabem que uma gestac;ao leva nove meses, desta forma se 

tern consciencia dos limites e das prioridades. 

Mesmo com todas estas transformac;oes acontecendo sabemos o quao dificil 

e o dia a dia de muitas mulheres que ainda se sentem estranhas ao mercado de 

trabalho e nos neg6cios. 

Vemos o feminino entrar em varias atividades predominantemente 

masculinas, uma delas a politica, onde o poder e masculino quase em sua 
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totalidade. Ha atualmente hoje no mundo 6% de paises comandados por mulheres, 

em numeros absolutos urn total infima, mas mostra uma evolugao se comparado a 

1960. (Revista Veja, Edigao Especial Mulher, Jun. 2006, p.31). 

A mulher demonstra que tern capacidade para assumir qualquer 

responsabilidade, tern estrutura para liderar com mais compaixao e respeito com o 

ser humano, pois utiliza a inteligencia emocional e espiritual no seu dia a dia dentro 

dos mais modernos conceitos de gestao de pessoas e de neg6cios, mesmo assim o 

trabalho e duplamente desgastante, pois alem de enfrentar pre-conceitos de muitos, 

tern toda uma outra organizagao esperando por ela - a casa. 

A tipica mulher moderna- aquela que enfrenta uma jornada de trabalho de 

nove a dez horas de trabalho; sente que precisaria de mais tempo para realizar tudo 

que estava agendado, enfrenta engarrafamentos para voltar para casa, e sabe que 

tern muito mais a fazer no chamado "segundo turno", onde entra a dona de casa, a 

mae e a esposa - tern urn grande desafio, talvez o maior deles, o de simplificar o seu 

dia a dia, para que o seu Iugar ao sol nao seja encarado como uma maldigao. 

Para que esta simplificagao ocorra, primeiramente e necessaria equilibrar o 

tempo gasto com vida profissional e vida pessoal. E necessaria reconhecer os 

limites e descentralizar todas as tarefas mais corriqueiras e que podem ser feitas por 

uma outra pessoa. Estar preparada para ter mais tempo para si mesma e com a 

familia e amigos, com isto o desempenho profissional fica ainda mais natural. 

Muitos outros desafios deverao aparecer, master o equilibria entre o trabalho 

e a familia, creio se o maior deles; pois dentro deste equilibria esta ainda mais urn 

fato importante, que apesar de estar relacionado com o todo, nao foi mencionado -

a maternidade. 

A maternidade nao ocorre sem a mulher, mas a mulher acontece sem a 

maternidade e chega sempre urn tempo onde a escolha e certa, ou carreira ou 

trabalho. Essa divisao que tras a culpa, pois nao se pode estar em dois lugares ao 

mesmo tempo, esta luta constante para dar o melhor de si em tudo, esta entrega 

bilateral. 

Nestes novas tempos, novas personagens surgirao, novas padroes e novas 

ideias serao adotadas, fazendo com que as antigas sejam ultrapassadas e deixadas 

para tras, desta maneira teremos que estar atentas a todos os sinais e padroes de 

comportamento, pois o feminino ira fazer da gestao urn novo patamar, alcangado 
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mais unidade entre todos, salientando que ela conquistara muito mais que o lucro 

como meta empresarial, mas sim almejara a satisfac;ao humana. 

Gestando com o feminine e somente um termo para que determinemos 

realmente, o que e quem somos, dentro da gestao de neg6cios, tanto poderosas 

quanto frageis, mas que com uma certeza - o diferencial do feminine abrangente. 

A mulher como gestora esta preocupada com a empresa como um todo e 

com os detalhes que permeiam as relac;oes complexas no mundo dos neg6cios dos 

tempos modernos e contempon3neo, entendido isto como desafio na construc;ao de 

valores emancipat6rios da condic;ao humana. 
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Anexo 1 - UNIVERSO PESQUISADO E QUESTIONARIO 

Gestando com o Feminino: urn Ponto de Vista 

Pesquisa: 
Universo pesquisado: 

Mulheres de 20 a 65 anos 
Mulheres que trabalharn e tern curso universitario ou cursando. 

Prop6sito: 
Mostrar o que as rnulheres pensarn sabre ser rnulher, sabre o ferninino e sabre o 
rnercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser rnulher? 

2. 0 que e ser ferninina? 

3. 0 ferninino esta presente no seu arnbiente de trabalho? 

4. Qual a contribuic;ao que a rnulher pode dar ao rnercado de trabalho e ao 
rnundo? 



ANEXO 2- LISTA DE MULHERES PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Pessoas que responderam ao questionarios 

1. Gracielle Vernize 

2. Veronica lsabela Quandt 

3. Eliane 

4. Natalia Oliveira Queiroz 

5. Mariana Polio Leite 

6. Francikelly Fabiane Ribas 

7. Maria de Lourdes Mendonc;a 

8. Elaine Balbina Madalozo 

9. Vera Lucia Cardoso 

10. Terezinha Gavron 

11. Karla Christina Rizzon 

12.Adriana Madalozo Maddalozzo 

13. Regina Lucette Aparecida Vicente 

14. Maria Rafart 

15. Denise de Oliveira 

16. Sonia Maria Milano 

17. Elza Maria Decker 

18. Elenice Sanchez Monteiro 

65 



66 

ANEXO 3 - QUESTIONARIOS RESPONDIDOS 



Nome : _Gracielle Vernize. __________________ _ 

( x ) Autorizo o uso de meu nome na monografia- Gestando como F~minino. 

Escolaridade : Superior (Pos Graduada em Marketing) 
Profissao: Designer Grafico/Marketing 

Idade: (x ) 20 a 35 anos ( ) 36 a 50 anos ( )5la65anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Propos ito da Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminine e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser mulher? 
Primeiramente e respeitar a cria~ao de Deus. Viver o seu papel, enter,der seus 
limites. expressando o que a mulher tem de mais caracterlstico: a sensibilidade e 
controle emocional para discernir as situa~oes. 

2. 0 que e ser feminina? 
Normalmente se d!z "delicada", mas creio que vai muito alem. E saber amar, 
apaziguar, sentir, perdoar, conquistar e acima tudo compreender o seu papel. 

3. 0 feminine esta presente em seu ambiente de trabalho? 
Muito. Na empresa onde trabalho (Industria Qulmica), 70"/o sao mulheres, pois 
atribuem por ser mais confiaveis. 

4. Qual a contribui~ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
Sua capacidade de percep~ao e confiabilidade que vai alem dos homens. 



Nome : VERONICA ISABELA QUANDT, ___________ _ 

( X ) Autorizo o uso de meu nome na monografia - Gestando com o Feminino. 

Escolardade : superior completo_ Profissao: engenheira eletronica 

Idade: ( x) 20 a 35 anos ( ) 36 a 50 anos ( ) 51 a 6 5 anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Proposito da Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminine e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionaric: 

1. 0 que e ser mulher? 
E organizar, e lembrar OS compromissos dos homens, e poder dar a vida, e rir, e 
chorar. E organizar as festas num setor com engenheiros na sua maioria. 

2. 0 que e ser feminina? 
E usar salto alto, maquiagem, nao achar ruim quando chega o dia da depilacao, e 
ficar horas no cabeleireiro e nao se incomondar com os homens reclamando que 
isso e inutil. Nao se importar que os homens nao enchergam o que voce fez no 
sa lao, pois voce faz para voce mesma. Deixar o rastro do perfume. 

3. 0 feminine esta presente em seu ambiente de trabalho? 
Pouco, pois sou engenheira e normalmente a unica mulher. Eu tento me encarregar 
de deixar o ambiente com "menos cheiro de cueca"!! 

4. Qual a contribui(_;ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
Organizacao. delicadeza, mais paciencia. 



Nome : ELIANE 

( X ) Autorizo o uso de meu nome no monogrofio - Gestondo com o Feminino. 

Escolordode :_POS GRADUADA_Profissao:_ADMINISTRADORA_ 

Idode: (X ) 20 a 35 ones ( ) 36 a 50 ones ( ) 51 a 65 ones 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Prep6site do Pesquisa: mestror e que as mulheres pensom de ser mulher, sebree 
feminine e sebree mercade de trabalhe ende elas estae inseridas. 

Questienarie: 

1. 0 que e ser mulher? 
SER MULHER PRA MIM, E SER FORTE, TER OBJETIVOS NA VIDA, LUTAR POR 
TUDO QUE ALMEJA, E SER MAE, E SER COMPANHEIRA, E SER AMIGA E SER 
MOCERNA E AQUELA QUE POE EM PRA TICA TUDO QUE ACREDIT A, ENFIM 
MULHER E TUDO QUE SENTIMOS E PENSAMOS, NAO E SOMENTE UM SEXO 
QUE DIFERENCIA, E AQUELA QUE TEM MUITAS QUALIDADES E TAMBEM 
DEFEITOS POIS A PERFEI~AO NAO EXISTE. 

2. 0 que e ser feminina? 
SER FEMININA E TER UM TOQUE ESPECIAL, SER CHARMOSA, SER 
INTELIGENTE, BONITA, DE BEM COM A VIDA, ESTAR BONITA TANTO 
FISICAMENTE COM INTERNAMENTE T AMBEM, E SER DOCE ENFIM MUIT AS 
DEFINI~OES PARA 0 QUE SER FEMININA. 

3. 0 feminine esta presente em seu ambiente de trabalhe? 
E DIFICIL NAO TER UM AMBIENTE MEIO FEMININO POR MAIS QUE SEJ A 
A MINORIA , A MULHER TEM 0 DOM DE DEIXAR TUDO BELO E ORDEM, 
ACABAM FAZENDO COM QUE OS HOMENS APRENDAM MUITO COM ELAS. 

4. Qual a centribui~ae que a mulher pede dar oe mercade de trobalhe e oe munde? 
HOJE DIGAMOS QUE PELO MENOS 80~o ELA CONTRIBUI, AS MULHERES 
CONQUISTARAM SEU ESPA~O NO MERCADO E ACABAM FAZENDO A 
DIFEREN~A. ELAS ESTAO NOS MELHORES CARGOS, AS CONCORRENCIA 
ENTRE HOMENS E MULHERES ESTAO ACIRRADAS. 
AS MULHERES SAO MAIS CUIDADOSAS, MAIS ORGANIZADAS E ISTO COM 
CERTEZA ESTA FAZENDO A DIFEREN~A. 



Nome : Natalia Oliveira Queiroz 
( sim ) Autorizo o uso de. meu nome na monografia - Gestando com o Feminine. 

Escolaridade: 3° Grau Complete Profissao: Administra~ao 

Idade: (X) 20 a 35 anos ( ) 36 a 50 anos ( )51a65anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Propos ito do Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminine e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser mu!her? 
Na minha opiniao ser mulher e maravilhoso. Adoro ser mulher e se me permitirem 

na proxima reencarna~ao quero nascer mulher outra vez. Representamos a parte 
delicada e amorosa do universo. Somes sagradas por gerarmos vidas e amadas por 
cuidarmos das mesmas. Tambem acredito que mulher seja sinonimo de fortaleza, 
determina~ao e do~ura. 

2. 0 que e ser feminine? 
Acredito que o "ser feminine" nao esta so na aparencia, mas sim no que se fala, se 
age, se acredita e se pensa. Nao e saber ser feminine, eo simplesmente ser. 

3. 0 feminine esta presente em seu ambiente de trabalho? 
Trabalho para um empresa onde o lfder e uma mulher forte e determinada. Admire 
sua fortaleza mais por alguns mementos ela esquece do seu principal potencial, que 
todas nos nascemos com ele, a delicadeza nas a~oes e palavras. Dessa forma, acaba 
atropelando as outras pessoas e a si propria. 
Trabalho internamente dentro de uma empresa onde 70'% do quadro de 
funcionarios e masculine e na gerencia nao h6 mulheres. 

4. Qual a contribui~ao que a mulher pode dar ao mercado de traba_lho e ao mundo? 
0 seu poder de ouvir, sua discipline, visao tridimensional e delicadeza. 



Nome : Mariana Polio Leite 

(X ) Autorizo o uso de meu nome na monografia- Gestando como Feminino. 

Escolardade : 3° Grau Complete Profissao: Analista de Comercio Exterior 

Idade: ( X) 20 a 35 anos ( ) 3 6 a 50 anos ( )51a65anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Propos ito da Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminine e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser mulher? 
Ser mulher significa, para mim, uma dadiva, pois somente as mulheres 
conseguem entender todos e tudo a sua volta, e e a unica capaz de dar vida ao 
imaginavel. 

2. 0 que e ser feminina? 
Ser feminina e demonstrar atraves de gestos, palavras, apresenta~oes uma 
suavidade no meio hostil. 

3. 0 feminine esta presente em seu ambiente de trabalho? 
Sim. Desde a organiza~ao das tarefas. assim como a apresenta~ao do trabalho. 
maneira de expor as opinioes. 

4. Qual a contribui~ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
A mulher pode, e ja esta contribuindo para enriquecimento humano das 
organiza~oes. Nao pensando apenas nos numeros significados concretes. as 
mulheres tem maior facilidade de entender a linguagem nao verbal. e a verdadeira 
inten~oo das pessoas. 



Nome : Francikelly Fabiane Ribas 

( x ) Autorizo o uso de meu nome na monografia- Gestando como Feminino. 

Escolaridade : Pos Gradua<;ao Profissao: Assistente Financeiro 

Idade: ( X ) 20 a 35 anOS ( ) 36 a 50 anos ( ) 51 a 65 anos 

TEMA GESTANDO COM 0 FEMININO: UM PONTO DE VISTA 

Propos ito do Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminine e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser mulher? 

Interessante como e diffcil de definir. Ser mulher no sentido biologico, e um ser 
humano dotado de caracterfsticas especiais de ser mae. Criada como imagem e 
semelhan<;a de Deus para ser companheira do homem. No sentido cultural ser 
mulher e ter conhecimentos, inteligencia, criatividade, independencia e sua 
liberdade. Ser mulher e magico. E poder veneer preconceitos e provar a magia de 

sua presen<;a, e ser mae, amigo, companheira, confidente, amante. E ser um 
conjunto de caracterfsticas e "fun<;oes" que so a mulher sabe. E provar a si mesma 
que "tudo posse, so basta eu acreditar", pois a for<;a da mulher e inimaginavel e 
cada mulher em sua essencia e uma guerreira e vencedora. 

2. 0 que e ser feminine? 
E apresentar as caracterfsticas mais doceis e delicadas de ser mulher. E marcar 
sua presen<;a com um comportamento de etica, respeito, educa<;ao, carinho, do<;ura, 
compreensao, autoridade. E realmente o ato de ser mulher. 

3. 0 feminine esta presente em seu ambiente de trabalho? 
Sim. E vislvel o ambiente onde a mulher esta presente. Ate o "ar" e diferentel 
Percebe-se o perfume do feminine. E manter uma organiza<;ao, paz, calma e 
serenidade. No empresa em que eu trabalhava, via-se exatamente isso, togos os 
setores, maioria homens, mas no meu nao, a maioria era mulheres, e ca entre nos, 
era bem a mais produtivo, divertido, "light" , em rela<;ao aos outros setores. 
Contagiava outros setores. Tlnhamos nossas plantinhas, flores, musica e um 
cronograma que se concluia antes do_ prazo. 0 feminine estava presente no 
ambiente de trabalho! 

4. Qual a contribui<;ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
A mulher contribui e continua em uma acelera<;ao fantastica no mercado de 
trabalho. Nao pela questao de provar ao homem que ela pode ester onde ela estci.; 
sendo CEO, sendo executive, mae, dona de coso, mulher, amante, motorista de 
onibus, piloto de aviao, astronauta, governadora, presidente; mas para que ela 
mesma ven<;a seus medos, sua historic mascada pelo paternalismo e uma sociedade 
machista e preconceituosa. Para estar onde estamos, muitas mulheres sofreram 
muito. e ainda sofrem. mas hoje, elas lutam como nunca. sao guerreiras que vencem 



as batalhas do dia a dia, da discrimina<;ao e do preconceito. E sao vitoriosas. No 
mercado de trabalho muitas mudan<;as estao p_or vir, ja e visto que as empresas 
que possuem em sua diretoria e grandes postos de chefia, uma mulher, a dire<;ao 
da empresa e outra. E uma empresa mais lucrative, produtiva, motivada e 
principalmente humane, pois a mulher na sua feminilidade transforma o ambiente 
hostil e agressivo que o homem deixa, ela sabe como proceder em diversas 
situa<;oes sem perder sua gra<;a e personalidade. A mulher traz uma "bagagem" 
ainda muito pesada de gera<;oes perseguidas, mas a cada dia ela se descobre e traz 
ao mundo essas mudan<;as. E ainda muitas mudan<;as irao por vir. Na Africa existe 
um exemplo brilha!lte, que esta abaixo da resposta e isso conta que as mulheres 
nao serao mais intimidadas e mostrarao ao mundo o que realmente sao. Tao 

inteligentes, astutas, brilhantes quanto os homens. 

As rnulheres sao as responsaveis pelo clirna de paz ern Kakurna, urna area no norte do 
Quenia corn 90 mil pessoas de paises diferentes fugindo de guerras civis. Gente de linguas, 
culturas e deuses diversos, sobrevivendo aos altos indices de rniseria e de doenvas. 
Urn rnundo cercado por ararne farpado, onde ninguern tern docurnento nern endere<;o. A 
escola e o hospital sao irnprovisados, os 6nibus nao passarn, as visitas nao chegarn. Esse 
campo de refugiados na Africa Oriental, rnachista e fundarnentalista (tanto rnuvulrnana 
como crista), adrninistrado pelo Alto Cornissariado das Nav5es Unidas para Refugiados ern 
parceria corn 12 organizav5es internacionais, existe ha l3 anos e e urn exernplo da for<;a 
ferninina. 
Quase todas as refugiadas virarn suas casas serern destrufdas, passararn fome e sede e 
percorrerarn longas distancias ate encontrar o abrigo da cidade de Kakuma, a 1 00 
qui16metros da fronteira sudanesa. Esquecido pela chuva, o Iugar vive sob uma nevoa de 
areia. 0 calor derrete e o sol de inverno doura os telhauvS feitos de lata de oleo. Nesse 
cenario, as rnulheres se destacarn como verdadeiras heroinas, ja que aprendem novas 
habilidades para socorrer quem tern rnenos que elas. 
Ninguern chega a Kakurna para ficar. 0 campo, na teoria, e urn espa<ro provisorio que 
oferece asilo a pessoas em situa<;ao de risco. Como os conflitos nos paises africanos se 
estendem por longos anos, os refugiados nao podem voltar para casa e vao ficando. Na 
chegada, recebem uma carta de protevao, a autoriza<;ao para permanecer ali e urn cartao de 
ravao, que lhes da direito a uma por<;ao quinzenal de farinha de milho, feijao, saL oleo e 
uma mistura de carboidratos, alem de lenha para cozinhar. Ganham ainda lona e madeira 
para fazer urna rnoradia e sao encarninhados ao lider da cornunidade que representa seu pais 
ou etnia. Cada grupo vive nurn aglomerado de casas cercadas por arame farpado. 
Dai em diante e com eles. Ou rnelhor, com elas. "Mesmo tendo perdido rnaridos e filhos, as 
rnulheres encontram for<;a fisica e psicologica para recgrnevar", afirma Caroline Cherwon. 
da Film Aid. Assim elas estao a frente de tudo: criaram uma revista feminina, reduziram o 
indice de contamina<;ao por HIVe ainda patrulham tradiv5es como o casamento. 

(Adaptado de Heroinas da Africa. Revista Claudia, fevereiro de 2006, pp. 65-66) 
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Re: questionario monografia Angela 

Nome: Maria Lourdes de Mendon~a 

(X) Autorizo o uso de meu nome na monografia - Gestando com o Feminino. 

Escolaridade: Superior ProfissO:o: Administradora 
Idade: ( ) 20 a 35 anos ( X) 36 a 50 anos ( ) 51 a 65 anos 

TEMA: GESTANDO COM 0 FEMININO: UM PONTO DE VISTA 

Pagina 1 de 1 

Prop6sito do Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o feminine e sobre o 
mercado de trabalho onde elas estO:o inseridas. 

Questionario: 

0 que e ser mulher? 

Ser mulher e ser capaz de perceber, sentir, fazer, decidir, criar, amar, viver tudo isso em tempo 
real. Ou seja, varios sentimentos no mesma hora. 

0 que e ser feminina? 

Ser feminina e ser fragile ao mesmo tempo forte; 
Ser doce e ser amarga; 
Saber sorrir e saber chorar; 
Ajudar e ser ajudada; 
Ser extremamente delicada ou bruta dependendo do situac;:O:o. 
E seguir o corac;:O:o sem medo de repressO:o da inquisic;:O:o e de todos os O:os 

0 feminino esta presente em seu ambiente de trabalho? 

Sim, o feminino_esta presente no meu ambiente de trabalho atraves de pessoas que mesmo 
pertencendo ao sexo masculine escutam 0 corac;:ao para tomar suas decisoes. 0 feminino nO:o e 
exclusividade das mulheres. 

Qual a contribuic;:O:o que a mulher pode dar oo mercado de trabalho e ao mundo? 

As mulheres conseguem fazer um mercado de trabalho mais produtivo e criativo gerando uma 
rentabilidade maior para as organizac;:oes. 
0 plane to terra e quase 100"/o (cem por cento) capitalista e as mulheres conseguem fazer um 
mundo melhor, pois, possuem sensibilidade suficiente para se anteceder aos fatos e tomar suas 
precauc;:oes. Planejam o futuro conseguem mudar o leito do rio se preciso for paras defender 
filhos, projetos academicos, ideias, posic;:oes sociais. Com esse posicionamento conseguem um 
mundo melhor. 



Nome : Elaine Balbina Madalozo 

( X ) Autorizo o uso de meu nome na monografia - Gestando com o Feminino. 

Escolardade : Nlvel Superior (Licenciatura Dupla) Profissao: 

Funcionaria Publica Estadual e Professora da Lingua Espanhola. 

I dade: ( ) 20 a 35 anos (X ) 36 a 50 anos ( ) 51 a 65 anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Proposito do Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o feminino e 

sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1.0 que e ser mulher? 

E ser a primeira, a maior e a mais perfeita maravilha criada por Deus neste mundo. Porque 

ser mulher e no realidade ser tudo. 0 inkio o meio e o fim. E ser vida. 

2. 0 que e ser feminine? 

E saber fazer uso de todo nosso potencial, flsico, psico16gico e emocional a que nos foi 

atribuldo. Ser feminine fazer uma viagem dentro de si, e saber aproveitar e aperfei~oar 

tudo aquilo que chamamos de belo. E trazermos de dentro para fora tudo aquilo que temos 

reservados bem dentro de nos. 0 Beleza de nossos gestos, das nossas formes (sejam elas 

quais forem). E saber user nosso lado delicado e charmoso dentro do sutileza e discri~ao 
que devera nos fazer companhia em todos os mementos de nossas vidas. Ser feminine e 
fazer uso constante do dom que Deus nos deu e que muitas mulheres nao fazem questao de 

descobrir que isso nasce conosco. E s6 uma questao de fazermos aflorar. Nao existe nada 

mais feminino do que saber ser feminine. 

3.0 feminine estci presente em seu ambiente de trabalho? 

Do minha parte sim. 0 feminine tem que ester presente em todos os mementos de nossas 

vidas. 0 feminino nao nos deixa menos profissionais. "Sou feminine por VOCAr;AO, 

CONVIcr;~o E TEIMOSIA". 

4.Qual a contribui<;:ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 

A mulher pode contribuir nos mais variados sentidos no mercado de trabalho. Para que ela 

contribua em todos e somente nao ser em momento algum feminista .. Ela somente nco 

contribui quando e feministo. De resto, a mulher tem grande potencial para desenvolver 

desde a menor tarefo a uma grande missao. Basta fazer uso de suo inteligencia, 

feminilidode humildode e garro. 



Nome : Vera Lucia Cardoso ---------------------
( x ) Autorizo o uso de meu nome na monografia - Gestando com o Feminine. 

Escolardade :_ 3 grau __ _ Profissao: Administradora. __________ _ 

Idade: ( ) 20 a 35 anos ( X ) 36 a 50 anoS ( ) 51 a 65 anos 

TEMA : GESTANDO COM 0 FEMININO: UM PONTO DE VISTA 

Propos ito do Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminine e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Question6.rio: 

1. 0 que e ser mulher? 

Ser mulher e caminhar para uma completa liberta<;ao das amarras do passado, ser 
valorizada, seja na familia, como tambem na sociedade com a for<;a de urn ser novo e 
preparada para multiplos desafios para o desenvolvimento das caracteristicas e valores que 
e peculiar a mulher. 

2. 0 que e ser feminina? 
Ser feminina e a virtude mais poderosa que a mulher possui. E aproveitar-se disso 
para desmistificar o que foi colocado durante os anos de que as mulheres sao tolas, 
frivolas, invejosas, desunidas, competidoras entre si, pouco confiaveis e incapazes de 
serem amigas umas das outras. 
Ser feminina e lan<;ar urn novo olhar sobre si mesma para construir urn alto conceito 
que somos seres perfeitamente inteiras e confiaveis .. 

3. 0 feminine est6. presente em seu ambiente de trabalho? 

Em meu amb;ente de trabalho tem-se lutado contra o machismo. para que as mulheres 
possam contribuir mais como ser feminine, mas ainda o dominio e masculine. 

4. Qual a contribui<;ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 

Apesar do contexte ser adverso as mulheres trabalhadoras, a mulher e sem duvida 
uma competidora no mercado de trabalho, e muito bem preparada, porem nO:o tem 
trazido maioreS e melhores oportunidades. 0 importante e pensar todos OS dias 
que "hoje e mais um dia de batalha na luta sem tregua pela igualdade de direitos' e 
tentar ganhar mais aliados e aliadas para veneer as barreiras e imprimir sua marco 
em tudo o que fizer .. 



Nome :Terezinha Gavron ____________________ _ 

( x ) Autorizo o uso de meu nome na monografia- Gestando com o Feminino. 

Escolaridade :_superior _________ _ 
Profissao:_bi8bliotecaria. ________ _ 

!dade: ( ) 20 a 35 anos ( X ) 36 a 50 anoS c ) 51 a 65 
a nos 

TEMA : GESTANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Prop6sito do Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sabre o 
feminine e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser mulher? 
Ser mulher e ser misterio, ser mito e lenda, ser familia e ao mesmo tempo 

sociedade, deve possuir atitude, percepyao, forya, compromisso e audacia. 
Ser mulher e vigiar, e ainda, perceber se esti sendo vigiada. 

2. 0 que e ser feminina? 
E ser comprometida com as coisas que resplandecem beleza, delicadeza 

romantismo e ainda possuir forya para as ayaes a serem praticadas 

3. 0 feminine esta presente em seu ambiente de trabalho? 
Sim, dificilmente vamos deixar de encontrar o feminine atuando em uma 

empresa ou organizayao. Urn ambiente de trabalho sem o feminine deve ser 
como uma sobremesa com pouco ayucar (sem graya). 

4. Qual a contribui~ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
A mulher e dotada de percepyoes e possui sabias virtudes. A mulher pode 

contribuir para o crescimento econ6mico e social em todos os campos, desde 
que, a sociedade internalize melhor as dadivas do sexo feminine. Quebrar o 
tabu do preconceito, demonstra~ o seu potencial e suas atitudes diant~ da 
sociedade e papel fundamental para as mulheres que querem fazer a diferenya. 



Nome: __ Karla_Christina_Rizzon ____________________ _ 

( x ) ~utorizo o uso de meu nome na monografia - Gestando com o Feminine. 

Escolardade : __ superior__ Profissao:__jornalista _______ _ 

Idade: ( ) 20 a 35 anos ( X ) 36 a 50 enos ( ) 51 a 65 enos 

TEMA: GESTANDO COM 0 FEMININO: UM PONTO DE VISTA 

Prop6sito da Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o feminine e sobre o 
mercado de trabalho onde elas estoo inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser mulher? 

Antes de tudo um ser humano. Acredito que existe diferen~a entre os sexos,mas vejo primeiro a 

humanidade, homens e mulheres que no fim de tudo buscam as mesmas coisas: solidariedade, 

parceria, conforto, reconhecimento e um Iugar ao sol para ver crescer a sua familia. A mulher, a 
meu ver, e uma livre pensadora, tanto quanto o homem, porem mais abrangente. Por gerar um ser 
dentro de si, amamentar e por ser responsc:ivel, no inicio dos tempos pelos cuidados da caverna e da 
familia, ela desenvolveu um senso mais apurado de percep~ao do mundo. Ela ve varios aspectos de 
um situa~co rapidamente e. por isso, pode fazer o papel de conciliadora com mais eficiencia. A 
mulher e uma "deusa" que tentam subjugar devido as conveniencias sociais. Ela precise ester atenta 

para sempre desenvolver o seu poder intuitive aliado ao conhecimento pratico enquanto desenvolve 
o seu papel na sociedade, seja ele o de profissional, mae e administradora do lar 

2. 0 que e ser feminine? 
E ser intuitive. E ter a capacidade de realizer varies tarefas ao mesmo tempo e mesmo assim pensar 
nos detalhes. E ser rece.ptiva e conciliadora. Normalmente, mais emotive que o sexo masculine. 

3. 0 feminine est6. presente em seu ambiente de trabalho? 
Nao estou trabalhando fora de case atualmente. Mas exerci a profissoo por 13 enos e a maioria dos 

meus colegas eram homens. Mas eu echo que tive a liberdade de ser eu mesma enquanto exercia o 
jornalismo, sem ter que adotar atitudes masculines para conquistar objetivos. Inclusive fui chefe 
de 11 homens e acho que consegui impor a minha lideran~a sendo feminine e conciliadora 

4. Qual a contribui~oo que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
-A mulher e too competente quanto o homem. Desde que busque o conhecimento na sua area de 

atua~oo, ela pode exercer qualquer fun~oo. Acho que a diferen~a principal que ela pode fazer e user 
a sua intui~oo e confiar nela para resolver conflitos e encontrar solu~oes pacificadoras. Acredito 
que no medida em que mais mulheres forem assumindo posi~oes de lideran~as, viveremos mais em 
paz, desde que elas nco tentem imitar o compo-rtamento naturalmente belico de seus colegas 

masculinos. Serio gratificante tambem ver mais mulheres como livre pensadoras, contribuindo para 
o desenvolvimento intelectual dos nossos tempos. Infelizmente, a mulher ainda usa de muitos 
artificios "feminines" para conquistar espa~o. como a exposi~ao e a valoriza~ao exarcebada do 
corpo e isso nos desvaloriza como seres inteligentes. A mldia ainda ve a mulher como objeto e 
muitas mulheres se submetem aos esteriotipos sem nenhum questionamento. Noo vejo o feminismo 

como algo ultrapassado e muito menos acredito no estereotipo de que as feministas eram mulheres 
que negaram a feminilidade. Acho que tanto o feminino quanto o feminismo devem andar juntos, 
principalmente em poises de culture latina (onde o machismo e uma realidade diaria), para que a 
mulher seja respeitada e que reaimente posse contribuir para um mundo melhor. 



Nome : __ Adriana Madalozo Maddalozzo ___________________ _ 

( x } Autorizo o uso de meu nome na monografia - Gestando com o Feminino. 

Escolaridade : __ p6s graduada Profissao: fisioterapeuta e empresciria 

Idade: ( ) 20 a 35 anos ( X) 36 a 50 anos ( ) 51 a 65 anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : VM PONTO DE VISTA 

Prop6sito do Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o feminino e sobre o 
mercado de trabalho onde elas estoo inseridas. 

Questioncirio: 

1. 0 que e ser mulher? 
Ser mulher e nascer com o dom de dar a vida, gestor, criar, educar, dar am or, trabalhar, 
batalhar, crescer, dar espa~o. se door e ser feliz 

2. 0 que e ser feminine? 
E expresser o feminino, ser senslvel, deixar senslvel, dar sensibilidade, toque de mulher. 

3. 0 feminino esta presente em seu ambiente de trabalho? 
Sempre, sendo que lei no clinica so temos profissionais mulheres. No atendimento, na 
concilia~ao, no recebimento, no encaminhamento. 

4. Qual a contribui~ao que a mulher pode dar ao mercado ue trabalho e ao mundo? 
Todas, jci que alem de tocias nossas qualidades, contamos com sensibilidade, que nos diferem 
dos homens, quanto a trabalho. Queremos trabalhar e estarmos bem em nosso ambiente de 
trabalho, fazendo- o mais aconchegante, mais concilio, mais humano e mais sensfvel. 



Nome : _Regina Lucette Aparecida Vicente 

( X ) Autorizo o uso de meu nome na monografia_- Gestando como Feminino. 

Escolaridade :_Superior Complete Profissao: Administrador de empresas 

Idade: ( ) 20 a 35 anos ( X) 36 a 50 anos ( ) 51 a 65 anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Proposito da Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminine e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser mulher? 
Considero que na verdade e serum ser humano, nao importa que sexo isto implique. 
Entao e ser "humano", isto e error, acertar, tentar sempre. Aprender 
constantemente, ser mae, amiga, amante, profissional, e tudo que o ser humane 
pode e deve ser em sua plenitude. 

2. 0 que e ser feminina? 
E ser bonita e vaidosa, mas pratica. Ser inteligente e sagaz e saber calar como 

nenhum homem e capaz, ser a chefe do escritorio e quandc chegar em casa ser a 
mae que brinca de casinha. Ser a esposa que se faz de submissa mas com certeza e 
a cabe~a de tudo. 
Enfim, e ser na verdade o pilar de sua casa e de seu trabalho, sem precisar que 
todos saibam e admitam isso. Trabalhar nos bastidores. 

3. 0 feminine esta presente em seu ambiente de trabalho? 
Com certeza nao. Hoje se fala muito que as mulheres estao dominando todos os 
ramos do mercado de trabalho, e acredito que seja verdade, mas ainda somos 
discriminadas. Ha alguns anos atras, um chefe disse em uma reuniao em que estava 
se falando do comportamento de um funcionario: "A Regina e como um homem, nao 
traz seus problemas para o trabalho, nao chora .. .'~e por ai vai. Achei um horror, 

pois todas as outras mulheres do escritorio eram extremam-ente profissionais, s6 
que eu era a unica que nao tinha filhos e que o marido viajava muito, entao eu 
"ainda" nao tinha os problemas dela, por isso era conveniente ao escrit6rio, e 

comparada a um homem. Pode? 

4. Qual a contribui~ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
Acho que somos dedicadas, profissionais e detalhistas. 
Mas a maior contribui~ao e a de que olhamos o ser humano com mais profundidade 
do que os homens o fazem, Iemos nas entrelinhas pois somos sensiveis e ainda por 
cima fomos oprimidas por tantos seculos que agora estamos com a "corda toda". 



Nome Maria Rafart -------------------
( x) Autorizo o uso de meu nome na monografia - Gestando com o Feminino. 

Escolardade : superior _________ _ Profissao:_advogada ______ _ 

Idade: ( ) 20 a 35 anos ( x)36 a 50 anos ( ) 51 a 65 anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Prop6sito da Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminino e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 
1. 0 que e ser mulher? 
Ser mulher e possuir capacidades diferentes das masculines sem, contudo, 
considerar-se "suplementar" ou "antagonica" aos homens. Ser mulher e poder 
gestor um filho no ventre e amamenta-lo. Ser mulher e lutar pelos direitos das 
companheiras em situa~ao de inferioridade em lugares onde ainda e complicado ser 
simplesmente mulher. 

2. 0 que e ser feminina? 
Ser feminine e nao deixar que a vida profissional e as decep~oes tomem conta dos 
gestos delicados e das decisoes mais viscerais que s6 uma mulher e capaz de 
to mar. 

3. 0 feminino esta presente em seu ambiente de trabalho? 
Sim, em contraposi~ao a um quase onipresente masculino: e na diferen~a que o 
feminino se sobressai. 

4. Qual a contribui~ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
Nao deixar que suas por~oes feminines se eclipsem. 



Nome : Denise de Oliveira 

(X ) Autorizo o uso de meu nome no monografia- Gestando com o Feminino. 

Escolardade : superior incomplete Profissao: coordenadora de mercado 

Idade: 

a nos 

( ) 20 a 35 anos ( X ) 36 a 50 anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

( ) 51 a 65 

Prop6sito do Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminine e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser mulher? 
Ser mulher apesar de ser maravilhoso, e ao mesmo tempo muito estressante, e 
dividir-se em ser mae, pai, profissional, estudante e mulher. 

2. 0 que e ser feminine? 
E ter sensibilidade agu~ada, e ter jogo de cintura, e ser sexy e ao mesmo tempo 
forte e independente. 

3. 0 feminine est6 presente em seu ambiente de trabalho? 
Sim, 

4. Qual a contribui~ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
A contribui~ao maier eo amor, a mulher tem uma condi~ao especial de distribuir, 
de conciliar, uma capacidade fmpar de ouvir e discernir, usa em conjunto com a 

razao, o cora~ao. 



Nome : _Sonia Maria Milano --------------------------------------
( X ) Autorizo o uso de meu nome na monografia - Gestando com o Fe_minino. 

Escolardade :_Superior_ Profissao:_Empresaria e Terapeuta ___ _ 

Idade: ( ) 20 a 35 anos ( ) 36 a 50 anos ( X ) 51 a 65 anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Prop6sito da Pesquisa: mostrar o que as mulheres J:?ensam de ser mulher, sobre o 
feminino e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. 0 que e ser mulher? 
__ Hoje em pleno seculo XXI, ser mulher e ser capaz de gerar uma qualidade 
suficientemente intensa de substoncia-energia (consciencia), que ira acentuar a 
qualidade de vida em toda parte que coda mulher atuar 

2. 0 que e ser feminina? 
_E ser intuitiva, magica, aquela mulher que irradia as qualidades da alma. 
Essas qualidades sao o produto integrado da essencia do masculino e do feminine. 
Voce pode ver uma mulher cujas qualidades de alma sao percebidas como sendo 
forte, ardente, vigorosa, e nem por isso ser menos feminina no mundo. Ser mulher 
e captor suaves freqi.iencias de alma em um homem tais como refinada ternura, 
sem que ele seja menos masculino em sua expressao no meio em que vive. Ser 
mulher e ser visionaria, ponderada, igualitaria, e liberdade. E riqueza e 
conhecimentos verdadeiros. Suas habilidades igualam os seus recursos. Sua esfera 
de a~ao condiz com a sua amplidao e 

profundidade. _______ '---------------------

3. 0 feminine esta presente etn seu ambiente de trabalho? 
__ Muitlssimo, em coda detalhe e a~ao. ____________ _ 

4. Qual a contribui~ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 
_Toda mulher que se dispuser a se conhecer profundamente certamente faro 
nascer em si uma nova mulher -a mulher do seculo XXI. Essa sera mais feliz, mais 
plena, nao sera competitiva e nem alienada, nao tera necessidade de manipular ou 
controlar para mascarar suas inseguranc;as e medos e isso tudo com certeza 
contribuira muito no mercado de trabalho e no mundo 



Nome: fL C~ MAR-l ft Bi TJ£1JCOURT 
( >< ) Autorizo o uso de meu nom~ na monografia - Gestando com o Feminino. 

Escolardade : _ _,5"""--'u:...,..._f_£--'P-'---'-l _o_A.. __ _ Profissao: ·---?£ Dr-l GoG fl 

Idade: ( ) 20 a 35 anos ( ) 36 a 50 anos ( x) 51 a 65 anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Prop6sito ~a Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sobre o 
feminino e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

1. Q que e Ser mulher? 1 
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2. 0 que e Ser feminina? ,, . 1 
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(\ 

Nome 

(X) Autorizo o uso de meu nome na monogra ·a- Gestando como Feminino. 

C.c-- -4-
ProfiSSQO: \ J,1_"'-"~~ 

I 

Idade: ( ) 20 a 35 anos ( ) 36 a 50 anos ()()51 a 65 anos 

TEMA : GEST ANDO COM 0 FEMININO : UM PONTO DE VISTA 

Prop6sito da Pesquisa: mostrar o que as mulheres pensam de ser mulher, sabre o 
feminino e sobre o mercado de trabalho onde elas estao inseridas. 

Questionario: 

3. 0 feminino esta presente em seu ambiente de trabalho? , , 
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4. ual a contribuic;ao que a mulher pode dar ao mercado de trabalho e ao mundo? 




