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Nossa Intenção

Criar um espaço de convivência e 

coaprendizagem, para refletir sobre o 

Poder da Parceria conosco mesmos.





“Nenhum de nos 
consegue mudar 
tudo. Mas todos 
conseguimos mudar 
alguma coisa. Um 
bom lugar para 
começar e conosco 
mesmos.”



Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. 
Portanto, abrange mais que um momento de 
atenção. Representa uma atitude de ocupação, 
preocupação, de responsabilização e de 
envolvimento afetivo CONOSCO e com o outro. 

Leonardo Boff

Nossa Inspiração







O olhar
da admiração



Biografia 

O PODER DA PARCERIA

Socióloga, antropóloga, advogada e 
professora nascida na Áustria, vive nos 
Estados Unidos.

Reconhecida internacionalmente como uma 
pensadora original, cujo trabalho é, talvez, o 
primeiro estudo que permite uma visão 
integrada do nosso passado, presente e 
futuro. Riane Eisler levou campanhas de 
legislar em favor de mulheres e crianças. 



“Todos nós estamos sempre em 
relacionamento e não só com as pessoas 
em nosso círculo imediato, na família, e 
no trabalho. Somos afetados por uma 
rede de relacionamento muito mais 
ampla, que dá a volta ao mundo e 
impacta todos os aspectos da vida.”



HÁ “DOIS” MODELOS FUNDAMENTAIS PARA 
RELACIONAMENTOS:

modelo de parceria e 

modelo de dominação

Eles moldam as nossas relações, a começar pelas relações entre
pais e filhos e entre mulheres e homens, chegando até as 
relações entre o governo e o cidadãos e entre nós e a natureza. 
Ao reconhecermos esses dois modelos, poderemos ver de que 
forma, individual e coletiva, podemos influenciar o que 
acontece conosco e ao nosso redor. (Riane Eisler)



O Poder da Parceria

Trata de sete relações que constituem nossa vida.
1 – Nossa relação conosco;

2 – Nossa relação com as pessoas íntimas;

3 – Nossa relação de trabalho e com a comunidade;

4 – Nossa relação com o país em que vivemos;

5 – Nossa relação com a comunidade internacional e com outras 
culturas;

6 – Nossa relação com a natureza e o meio ambiente;

7 – Nossa relação espiritual



Modelo Dominação/Controle

Alguém tem que estar por cima e alguém por 
baixo. – Os que estão por cima controlam os que 
estão por baixo. 

EXEMPLOS:

Estrutura Social: autoritária de rígidas escalas 
e hierarquias de dominação;

Relações de gênero: os homens são mais 
valorizados que as mulheres, destaque para as 
características associadas a masculinidade, tais 
como controle e conquista de pessoas e da 
natureza;

Medo e Violência: Presença do medo e da 
violência e abuso socialmente aceitos, desde 
espancamento de mulheres e crianças, 
estupros, guerras, até abusos emocionais 
pelos superiores.

Sistema de Crenças: Relações de 
controle/dominação tidas como normais, 
desejáveis e morais



Modelo de Parceria/Respeito

Esse modelo apoia relações de respeito e 
cuidado mútuo. 

As relações orientadas pelo modelo de 
parceria apoiam formas de vida menos 
violentas, mais acolhedoras e ambientalmente 
mais sustentáveis.

EXEMPLOS:

Estruturas sociais: igualitárias de conexões e 
hierarquias de realização; 

Relações de gênero: Igual valorização de 
homens e mulheres. Destaque para atividades 
e características como empatia, não-violência 
e atenção cuidados de mulheres e homens.

Medo e Violência: Presença de confiança 
mútua, pouco medo e violência social.

Sistema de crenças: Relações de 
parceria/respeito tidas como normais, 
desejáveis e morais.



Quando descobrimos o que estamos carregando 
inconscientemente, podemos mudar!
Podemos mudar o que fazemos e a maneira como fazemos!

A mudança envolve duas coisas: perceber e agir.



O que é 
importante 
pra mim?





Coisas que tornam a Vida Melhor na Relação Comigo mesmo e com os Outros 

Primeiros Passos:

Saber ouvir – Ouvir-se
Descobrir seu Proposito de vida
Aprender a lidar com as Emoções – Inteligência Emocional 
Focalizar-se no Presente. Aqui e Agora
Sentir a Respiração – Ajuda estar presente.
Sair do Automático – desprogramar – Praticar Atenção Plena
Praticar a gratidão  
Desacelerar – Trabalhar com o tempo.
Lidar com a Raiva – e veneno pra quem cultiva



GRACIAS A LA VIDA! 

LOURDES ALVES

bomdialogo@yahoo.com.br


