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Apresentação

Contexto do Programa
Em 2018, a Estratégia ODS, coalizão que reúne organizações de diferentes setores com o objetivo de ampliar e qualificar o debate a respeito dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável no Brasil, recebeu um financiamento da União Europeia, com duração entre 2018 e 2022, para ampliar as atividades da rede. Assim,
foi estabelecido o Projeto de Fortalecimento da coalizão, que é coordenado pela Fundação Abrinq e conta com a parceria da Agenda Pública e da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP).
Nesse cenário, em 2020, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, convidou o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP (FGVces),
membro do comitê gestor da Estratégia ODS, para conduzir uma Formação em Sustentabilidade e Equidade de Gênero para empresas integrantes do Programa
“Empresa Amiga da Criança”.
No âmbito dessa parceria, foram formadas duas turmas - uma realizada em junho e outra em agosto de 2021. O percurso formativo foi organizado em 8 encontros
de duas horas, conduzidos virtualmente via plataforma Zoom, tendo como objetivos centrais:
✓ Promover visibilidade e compreensão dos conceitos relacionados às questões de gêneros;
✓ Reconhecer práticas excludentes, com foco em organizações;
✓ Inspirar a ação individual e a atuação organizacional para possíveis reparações (novos fazeres organizacionais no cotidiano).
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Organizações parceiras
O Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGVces) da Escola de Administração de Empresas da Fundação
Getulio Vargas (FGV-EAESP) foi criado em 2003, como resultado do acompanhamento da FGV, e em particular
da EAESP, sobre a evolução da preocupação socioambiental e da efetiva contribuição dessas instituições para
o desenvolvimento sustentável.
O FGVces é um espaço de estudo, aprendizado, reflexão, inovação e produção de conhecimento, composto
por pessoas de formação multidisciplinar, engajadas e comprometidas, e com genuína vontade de
transformar a sociedade.
Nossa missão é expandir continuamente as fronteiras do conhecimento contribuindo para um
desenvolvimento sustentável, no âmbito da administração pública e empresarial. Nossos programas incluem
temáticas como: desenvolvimento local, gestão empresarial, finanças sustentáveis, sustentabilidade nas
cadeias de valor, produção e consumo sustentáveis, política e economia ambiental e educação para
sustentabilidade.
Para saber mais, acesse: www.fgv.br/ces
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Organizações parceiras
Criada em 1990, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente é uma organização sem fins
lucrativos que tem como missão promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e
adolescentes no Brasil.
Compreendendo que as questões envolvidas no cenário de vulnerabilidade deste público são complexas e
exigem um esforço social em prol de sua mudança, a Fundação busca, desde o início, ser um instrumento de
mobilização de pessoas, ações e políticas, levando recursos financeiros e conhecimento técnico a quem
precisa deles.
Os programas e projetos promovidos pela instituição trabalham em cooperação com todos os setores da
sociedade (público, privado e 3° setor) e têm suas ações pautadas pela Convenção Internacional dos Direitos
da Criança, da Organização das Nações Unidas (1989), pela Constituição Federal (1988) e pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (1990).
Para saber mais, acesse: https://www.fadc.org.br/
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Organizações parceiras
A Estratégia ODS é uma coalizão, criada em 2015, que reúne organizações representativas da sociedade civil,
do setor privado, de governos locais e da academia com o propósito de ampliar e qualificar o debate a
respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil e de mobilizar, discutir e propor meios de
implementação efetivos para essa agenda.
Trata-se de uma iniciativa que nasce da necessidade de engajar e conscientizar atores-chave da sociedade a
respeito de seu papel e dos esforços necessários para que o cumprimento da Agenda 2030 no país seja bemsucedido.
Nossa missão é contribuir para a efetiva implementação dos ODS e da Agenda 2030 no país, além de
fomentar a rede para que seja reconhecida como referência na articulação multissetorial, ampliando a
participação e incidência da sociedade civil nesse processo, com foco na redução das desigualdades de
gênero, geracional e étnico-racial. A rede possui um comitê gestor formado por nove organizações de todos
os setores, dentre elas a Fundação Abrinq e o FGVces.
Para saber mais, acesse: https://estrategiaods.org.br/
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Sobre este relato
Ao longo deste documento você encontrará uma descrição do percurso formativo - chamado também de formação, curso ou percurso - conduzido no âmbito da
parceria entre FGVces, Fundação Abrinq e Estratégia ODS. Trata-se de um relato de uma experiência formativa, feito essencialmente para compartilhar os caminhos
escolhidos e trilhados nesta formação pela perspectiva das facilitadoras e, esperançosamente, para inspirar outras práticas formativas.
É destinado a quem se interesse por Educação para Sustentabilidade, pelos temas específicos da agenda de equidade de gêneros e por práticas reparadoras e
afirmativas nas organizações, sejam empresas, universidades, governos ou outras.
Relatamos aqui o que foi produzido nas etapas de preparação, condução e conclusão de dois ciclos formativos com turmas distintas, iniciando com textos temáticos
introdutórios, seguido da apresentação breve do ODS 5 e de um glossário preparado exclusivamente para a formação, premissas e informações sobre o percurso
formativo e, por fim, oferecemos algumas reflexões para organizações que querem adotar boas práticas em equidade de gêneros.
Vale mencionar, que este relato não tem por objetivo ser utilizado como manual, pois entendemos que, para revelar problemas sociais e buscar reparações
coletivas, não há guias prontos. É preciso contar com conhecimento especializado e refletir crítica e continuamente para construir soluções customizadas e
territorializadas.
O texto foi escrito por nós, mulheres pesquisadoras vinculadas ao FGVces, que criaram e conduziram o curso, na compreensão de que não existe neutralidade do
saber1, e, por isso, escrevemos na primeira pessoa do plural - ‘nós’. Ressaltamos aqui a importância ontológica de mulheres serem autoras e protagonistas, o que
revela muito sobre o percurso em muitas de suas camadas, inclusive pelas autoras que trouxemos como referências, as produções audiovisuais e leituras indicadas,
as músicas tocadas, as vozes escutadas. Sem minimizar ou excluir saberes outros, buscamos centralizar o ser-poder e saber2 de mulheres negras e brancas e, a partir
desses lugares, construímos diálogos com conhecimentos produzidos por homens negros e brancos.
Esperamos que você aproveite a leitura e que o conteúdo desta publicação sirva de inspiração para mudanças positivas.

1. Dos Passos, M. C. A. (2019). O currículo frente à insurgência decolonial: constituindo outros lugares de fala. Cadernos de Gênero e Tecnologia, 12(39), 196.
2. Maldonado-Torres (2019) Analítica da Colonialidade e da decolonialidade: algumas dimensões básicas. In: Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico . Org: Joaze Bernardino-Costa, Nelson Maldondado-Torres, Ramòn Grosfoguel -2
ed.; 1 reimp. - Belo Horizonte; Autêntica Editora (Coleção Cultura Negra e Identidades).

10

Introdução

Nota das Autoras
Inspiradas pela Grada Kilomba3 ao “(...) lembrar que a língua por mais
poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar
e perpetuar relações de poder e violência, pois cada palavra que usamos
define o lugar de uma identidade. No fundo, através das suas
terminologias, a língua informa-nos constantemente de quem é normal
e de quem é que pode expressar a verdadeira condição humana.”, e
reconhecendo as nossas limitações como autoras, de produzir uma
linguagem totalmente inclusiva optamos por, quando não encontrarmos
uma palavra neutra em relação às identidades de gênero ao longo da
escrita, usar a versão feminina daquela palavra. Essa escolha pode
oferecer a quem lê, uma experiência de aprendizado sobre o
falseamento do normal.

3. Kilomba, G. (2019). Memórias da Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano; tradução Jess Oliveira - 1 ed. - Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
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Uma abordagem de gênero para
uma sociedade justa e sustentável
“Enquanto a terra não for livre, eu também não sou.” 4

Atravessamos tempos urgentes. Vivemos uma crise profunda e dramática que
se revela através de múltiplas dimensões, agravadas diante do cenário de
pandemia da COVID-19. O momento nos pede medidas assertivas, com efetiva
concertação de agentes e coordenação das ações. É preciso caminhar a passos
rápidos em direção à superação de desigualdades, busca de equidade entre
sujeitas, conservação de ecossistemas, proteção de territórios, justa
distribuição e uso de recursos planetários, recuperação econômica, resiliência
e adaptação às mudanças climáticas, dentre outras ações comprometidas com
a justiça social.
A Sustentabilidade ganha centralidade nesse contexto, o que nos traz novo
fôlego e também a necessidade de renovação de estratégias e narrativas. A
urgência que atravessamos, demonstra que as medidas tomadas foram
insuficientes e que é preciso avançar, acompanhando a velocidade dos tempos,
ambicionando a ampliação da representação de sujeitas e sujeitos políticos nos
espaços de poder, o equilíbrio de poder nas relações e a redistribuição
de
recursos e cuidados. Atuar para o Desenvolvimento Sustentável,
impreterivelmente, passa por interromper a perpetuação das desigualdades
históricas, além de reparar danos sofridos.
Diante da crise, emergem perspectivas que disputam a tomada de decisão.

Mulheres, povos tradicionais, grupos racialmente minorizados, corpos
dissidentes, dentre outros sujeitos e sujeitas histórica e politicamente
minorizados, ganham nova força nos embates para a construção do futuro.
Abrir espaços para essas perspectivas não hegemônicas é o desafio, e também
a oportunidade que se coloca no momento atual.
Superar desigualdades, agravadas pelas urgências mencionadas, coloca-se
como um imenso e necessário desafio. Faz-se importante refinar as estratégias
para identificar e atuar sobre as diferentes dimensões que sustentam
hierarquias de gênero, raça, etnia, classe social, geração, dentre outras
camadas que atravessam as relações sociais e constituem as subjetividades. A
interseccionalidade se coloca como ferramenta que permite novas
interpretações sobre as realidades distintas e necessidades específicas,
tomando gêneros e os debates feministas como ponto de partida ao que se
somam debates raciais, econômicos, entre outros5.
A urgência planetária coloca em xeque o cuidado com a vida. É preciso ampliar
a interlocução e redistribuir as decisões sobre o cuidado, que se traduz em
moradia adequada, trabalho digno, acesso à saúde e educação, segurança e
qualidade alimentar, fortalecimento de comunidades, dentre outras dimensões
coletivas do cuidado, que se colocam para além dos núcleos familiares.

4. Música “Principia”. Composição e Interpretação de Emicida (part. Fabiana Cozza, Pastor Henrique Vieira e Pastoras do Rosário)
5. Collins, Patrícia Hill; Bilge, Sirma. Interseccionalidade. São Paulo: Boitempo, 2021.
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Mesmo as tarefas de cuidado localizadas na família, concentradas sobretudo
no trabalho feminino ou feminizado, historicamente desvalorizado, precisam
ser urgentemente redistribuídas, envolvendo toda a sociedade6.
É preciso também fortalecer, no âmbito das estratégias para atravessar a crise,
perspectivas sobre a interdependência e a ecodependência humana7. Nesse
sentido, a desierarquização das relações entre sujeitos e com natureza deve ser
a base para a recondução das sociedades.
Desde os anos 1970 as Conferências Mundiais de Mulheres, conduzidas pela
ONU, buscaram elaborar agendas prioritárias para superação das
desigualdades e caminhar rumo à equidade e justiça. As conferências foram
marcos importantes e contaram com representantes de distintos países e
etnias que aportaram diversidade à construção de estratégias internacionais
para enfrentamento do problema. Em 1995, durante a IV Conferência,
realizada na China, foi construída a Plataforma de Ação de Beijing (Pequim) que
adota abordagem de gênero como ponta de lança, ampliando os debates antes
focados na questão da mulher e tornando a plataforma mais abrangente e
robusta8. Mais recentemente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) reafirmaram importantes dimensões dessa plataforma de ação,
carregando para as metas de equidade de gênero essa luta histórica.

Ao herdarem essa trajetória, cada um dos ODS pode ser visto como
receptáculo dos desejos, anseios, demandas, e lutas de representantes de
mulheres e de sujeitos minorizados em todo o mundo. Olhar para os ODS
desde essa perspectiva, nos coloca uma responsabilidade histórica para
implementação de cada uma das metas, não apenas aquelas sobre equidade
de gênero.
Entendemos que não seja possível avançar nos patamares da Sustentabilidade
sem adotar lentes robustas de gênero, e, partindo das ferramentas da
interseccionalidade, apostamos na transversalização do gênero como estratégia
para superação de desigualdades e implementação dos ODS. Essa
transversalização só será possível com ampliação da representação e garantia
de diversidade nos espaços de decisão das instituições e organizações.
Tecer, com diversidade de atores e perspectivas, as decisões sobre o futuro.
Sustentar esse futuro nos valores da interdependência e ecodependência entre
sociedades e natureza. Desierarquizar relações e superar desigualdades,
reparando danos históricos às sujeitas. Redirecionar os caminhos para
revalorizar e redistribuir o cuidado. Essas são algumas das bandeiras
emergentes do campo feminista e dos estudos de gênero, que tensionam o
momento atual, somando balizas para uma sociedade justa e sustentável.

Centro de Estudos em Sustentabilidade | FGVces

6. Pautassi, Laura. Há igualdade na desigualdade? In: SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, 2007.
7. Herrero, Yayo. Economia ecológica e economia feminista: um diálogo necessário. In: Sempre Viva Organização Feminista, Economia Feminista e Ecológica: resistências e retomadas de corpos e territórios. São Paulo, SOF, 2020.
8. Pinheiro, Luana; Rezende, Marcela. Pobreza e Mulheres nos 20 anos após Beijing. In: Retrato das Desigualdades de Raça e Gênero. Brasília: IPEA.
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Interseccionalidade, gêneros
e organizações
“Minha voz, uso para dizer o que se cala.” 9

Espero que esse texto encontre você com vontade de ação frente às múltiplas
injustiças sociais que permeiam a nossa sociedade brasileira. No início dessa
escrita, te pergunto em retórica, como promover o diálogo entre as
organizações e as urgências sociais frente às desigualdades? É preciso
compreender que este diálogo traduz urgências sociais e, deve passar,
necessariamente, pelo reconhecimento histórico e estrutural das injustiças e
das negações de oportunidades para pessoas que foram forçadas à margem da
sociedade. Em sincronia, desestabilizar as reproduções de ideais de verdade,
socialmente construídas, e negritar a acomodação e a normalização da não
responsabilidade social das organizações. Essas reflexões tornam, então,
inevitável a sensação de imensidão diante dos desafios presentes e, por isso, é
necessário tomar como urgente a responsabilidade coletiva.
E o que revelo quando falo de ‘gêneros e interseccionalidade’? Nessa reflexão,
direcionada às injustiças relacionadas a gênero, assumo que os gêneros são
múltiplos e construídos de maneira sócio-histórica e, por isso, adoto a flexão no
plural ‘gêneros’, pois, somos interseccionais. Em consonância com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), compreendo que é preciso
territorializar as questões de gêneros no Brasil. Em vista disso, mobilizo a
interseccionalidade, com a intenção de visibilizar como “as categorias de raça,

9. Música “O Que Se Cala”. Composição de Douglas Germano e Interpretação de Elza Soares
10. Collins, Patricia Hill; Bilge, Sirma. Interseccionalidade. São Paulo: Boitempo, 2021

classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa
etária – entre outras – são inter-relacionadas e moldam-se mutuamente. Esta é
uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e
das experiências humanas.”10 E nesse desafio de abordar o tema com as
organizações, reconheço e destaco que os corpos são marcados na sociedade e
produzem diferenças de modos heterogêneos e que tais diferenças são
relacionais, entre as pessoas, e no espaço e tempo. E assim, buscamos
desconstruir o que é forjado como normal e neutro, de modo a sublinhar
injustiças sociais e buscar ações coletivas em direção às mudanças que
produzam justiças sociais.
Em perspectiva, as organizações têm se deparado com os desafios para
cumprirem o pacto coletivo, fomentado pelos ODS. Em linhas assimétricas de
poder, temos a sociedade brasileira em crises e, como consequência, produtora
da morte. A morte passa pela fome, violência, pandemia da COVID-19,
insalubridades, falta de oportunidades históricas, dentre outros agravamentos,
experienciados na contemporaneidade. Em um fio condutor coletivo, se nada
fizermos, contribuiremos para a manutenção das desigualdades. Ao mesmo
tempo que deixamos de conhecer mentes brilhantes que poderiam pensar e
agir em prol de uma sociedade melhor organizada.
14
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Quem mais morre, tem gênero, tem raça, tem classe social, tem orientação
sexual, regionalidade e nomes. As mulheres negras e homens negros, são as
vozes silenciadas11, sobretudo, as mulheres negras que são produzidas como
base da pirâmide12. Ao passo que, estruturalmente, mulheres brancas chegam
nas organizações e são paradas pelo teto de vidro13. E, em uma falsa
ingenuidade, nos deparamos com organizações brancas e heterocispatriarcais,
o que não corresponde demograficamente com a nossa sociedade brasileira,
menos ainda com nossas urgências sociais.
E qual a responsabilidade das organizações com tais questões? Nesse
caminho, chamo a atenção para a não neutralidade das organizações em suas
decisões, estratégias, culturas organizacionais, lideranças, gestão de pessoas,
marketing, gestão de suas cadeias de valor, inteligência de negócios e a
responsabilidade social corporativa. A orientação para as reflexões que aqui
expresso e que atravessam as organizações empresariais em toda a sua
formação, é o S, de social. A sociedade brasileira precisa ser reconhecida pelas
organizações que aqui atuam e, que comumente se espelham em questões e
modelos internacionalizados em busca de soluções para problemas e desafios
que não os nossos.

Na compreensão de que o saber situado na nossa sociedade é urgente, pois, as
empresas não se produzem em um vácuo histórico. E diante das vividas crises

sociais, econômicas, sanitárias e ambientais, dentre outras, é preciso
reconhecer que a ausência desse saber é um risco para o negócio. Não é mais
uma questão de inovação, são questões de risco. E a partir dessa constatação,
reconhecer saberes que perpassam a construção díspar de direitos sociais na
história, o sexismo, o racismo, a homofobia, o classismo, o etarismo, o
capacitismo, a xenofobia. E nesse tom da interseccionalidade como ação
revelamos nossos problemas sociais em busca de reparações coletivas14.
É preciso conhecer as injustiças do passado para saber o que cuidar e reparar.
O que queremos sustentar no nosso presente e no futuro? Como as
organizações querem se manter diante dos (re)conhecidos desafios? Esse é o
início da conversa com as organizações, bem como das práticas
organizacionais. É início, porque as organizações e as pessoas que ocupam
lugares de poder e agência precisam reconhecer o abismo que reforçam e
constroem entre os muros da gestão e a sociedade brasileira. A notícia
animadora que compartilho, ao final desta escrita, é de que é possível romper
com modelos de gestão baseados no exclusivismo, por um caminho de
gestão transversalizada e inclusiva, e interseccional15.
Caroline Rodrigues
Pesquisadora da FGV-EAESP e
Especialista convidada FGVces

11. IPEA(2020). Atlas Da Violência 2020. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2.7, 1–96. doi: https://dx.doi.org/10.38116.riatlasdaviolencia2020
12. Mesquita, J. S. Teixeira, J. C. (2019). Teto de Vidro: por que as Discussões pararam no Tempo? Um olhar sob a Perspectiva da Interseccionalidade. EnEO 2019 Fortaleza/CE
13. Fernandez B. P. M. (2019). Vista do Teto de vidro, piso pegajoso e desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro à luz da economia feminista: por que as iniquidades persistem? Rev. Cadernos de Campo, 26, 79–103. Disponível em:
https://periodicos.fclar.unesp.br/cadernos/article/view/12951/8501
14. Kilomba, G. (2010). Plantation Memories. Episodes on Everyday Racism
15. Teixeira, J. C. Oliveira, J. S. de, Diniz, A., & Marcondes, M. M. (2021). Inclusão E Diversidade Na Administração: Manifesta Para O Futuro-Presente. Revista de Administração de Empresas, 61(3), 1–11. https://doi.org/10.1590/s0034-759020210308

15

Preparação
16

Preparação

ODS 5
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada
durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de
2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.
Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza,
segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das
desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de
consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos
e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura,
industrialização, entre outros.
A igualdade de gênero, com empoderamento de meninas e mulheres é o tema do ODS 5.
Esse objetivo pede o fim da discriminação (5.1) e da violência (5.2) contra mulheres e
meninas. Para além da dimensão da cidadania e do direito à vida, a meta trata também de
questões econômicas, buscando reformas que levem a direitos iguais à propriedade,
controle sobre a terra, recursos financeiros, herança e recursos naturais (5.a). Como
estratégia para conferir mais poder às mulheres, está o uso das novas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs), sobre o que versa a meta (5.b).
Texto extraído de maneira integral do site da Estratégia ODS. Disponível em:
https://www.estrategiaods.org.br/conheca-os-ods/
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Glossário
“Quando a palavra desacata, mata, dói.” 16

Ao longo da Formação em Sustentabilidade e Equidade de Gênero, passamos por uma série de conceitos relacionados às questões de gêneros - alguns já
fortemente presentes na atuação empresarial e outros ainda incipientes nesse ambiente.
Preparamos cuidadosamente o glossário a seguir a fim de garantirmos uma compreensão mínima comum, e apresentarmos de maneira qualificada os conceitos e
definições que se aproximam da abordagem proposta no curso.
As quatro primeiras definições17 nos ajudam a compreender porque atribuímos o termo “equidade” ao nome da nossa formação. Na sequência, traremos um
apanhado de referências que nos apoiaram durante o percurso formativo. Esperamos que elas apoiem você ao longo da leitura.

DESIGUALDADE

Acesso desigual a oportunidades.

IGUALDADE

Ferramentas e assistência
igualmente distribuídas.

EQUIDADE

Ferramentas adaptadas que
identificam e combatem a
desigualdade.

16. Música “Respeita”. Composição e Interpretação de Ana Cañas.
17. Os conceitos de Desigualdade, Igualdade, Equidade e Justiça, bem como as ilustrações, foram retirados da publicação “Design In Tech Report ‘Addressing Imbalance’ (2019)”

JUSTIÇA

Ajustar o sistema para oferecer
acesso igual a ferramentas e
assistência.
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Sexo biológico: Classificação biológica das pessoas como machos ou fêmeas, baseada em características orgânicas como cromossomos, níveis hormonais, órgãos
reprodutivos e genitais.18
Orientação sexual: Atração afetivossexual por alguém. Vivência interna relativa à sexualidade. (Exemplos: homossexual, heterossexual, bissexual, assexual...).18
Identidade de gênero: Gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu
nascimento. (Exemplos: transgênero, cisgênero, travesti, queer, andrógino, não binário...). Identidade de gênero e orientação sexual são dimensões diferentes e que
não se confundem, ou seja, pessoas transgênero podem ser gays, lésbicas, bissexuais, heterossexuais – tanto quanto as pessoas cisgênero.18
Expressão de gênero: Forma como a pessoa se apresenta, sua aparência e seu comportamento, de acordo com expectativas sociais de aparência e
comportamento de um determinado gênero. Depende da cultura em que a pessoa vive.18
Sexismo: Sequência sócio histórica de discriminações as quais reforçam possibilidades de ocupar lugares ou afirmam não-lugares para as pessoas de acordo com
o gênero.19
Raças: Categorias de construção social, econômica, política e cultural, e por isso não categorias biológicas. É também produto de uma época e um determinado
território.20
Racismo estrutural: Forma sistemática de discriminação que tem raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes
que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. 21
Racismo individual: Identificado por meio de atos discriminatórios presentes nas convivências definidas entre os sujeitos e os inúmeros grupos sociais. A prática
dessa forma de racismo é apresentada por intermédio de comportamentos e atitudes dos sujeitos, como por exemplo: ataques verbais, físicos, dentre outros, em
detrimento a características étnicas raciais do indivíduo. 22
Negritude: É um lugar social de reação racial negra contra uma agressão racial branca, uma legítima defesa, a negritude se transforma num movimento
antirracista, num movimento ideológico-político para a libertação dos negros. 23
18. Jesus, Jaqueline. (2012). Orientações sobre Identidade de Gênero: Conceitos e Termos
19. hooks, bell. (2018). O feminismo é para todo mundo (A. L. Libânio ). Rosa dos Tempos.
20. Gonzalez, Lélia. (1988). A categoria de amefricanidade. Tempo Brasileiro, 92/(jan/jun), 69–82
21. Almeida, Silvio. O que é Racismo Estrutural. Pólen, 2019.
22. Teixeira, Juliana Cristina. As artes e práticas cotidianas de viver, cuidar, resistir e fazer das empregadas domésticas [Tese de doutorado] UFMG. – 2015.
23. Munanga, K. (2009). Negritude - Usos e sentidos (M. Araújo, K. Munanga, P. B. G. Silva, R. E. dos Santos, & M. N. S. Fonseca (eds.); 3rd ed.). Autêntica Editora.
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Branquitude: “É um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos, objetivo, isto é, materiais palpáveis que colaboram para construção social e reprodução do
preconceito racial, discriminação racial “injusta” e racismo.”24
Branquitude crítica: Aquela “que desaprova o racismo ‘publicamente’”. 24
Branquitude acrítica: Aquela “que não desaprova o racismo, mesmo quando não admite seu preconceito racial e racismo. A branquitude acrítica sustenta que
ser branco é uma condição especial, uma hierarquia obviamente superior a todos não-brancos”. 24
Interseccionalidade: Uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas.25 Como ferramenta de análise, a
interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária – entre outras – são interrelacionadas e moldam-se mutuamente.
Preconceito: Juízo antecipado que não passa pelo crivo da razão, juízo este que existe na cabeça de um indivíduo ou grupo de indivíduos que rejeita ou não
aceita o outro devido à cultura, sexualidade, religião, etnia, nacionalidade, idade, dentre outros marcadores.26
Discriminação: “O ato ou ação de discriminar, isto é, de distinguir, de desigualar, de fazer diferença, de segregar, pôr à parte por intolerância, xenofobia ou
preconceito, seria discriminação, um fenômeno eminentemente social, que guarda conotação de desvalor, por provocar desigualdades entre pessoas ou grupos
sociais. A discriminação estaria fundada em ideias preconcebidas que resultariam por levar à posição de inferioridade as pessoas ou grupos atingidos”. 27
Lugar de fala: Lugar que a pessoa ocupa na sociedade. Para pensá-lo, precisamos considerar questões estruturais, institucionais e individuais objetivas e
subjetivas. Todos podemos falar, nem todos temos poder para que a nossa voz seja escutada a ponto de promover reflexões, mudanças e possibilidades. 28
Reparação: O ato de reparar o mal causado por estruturas excludentes através de ações que buscam mudanças nas estruturas, agendas, espaços, posições,
dinâmicas, relações subjetivas, vocabulários. 28
Feminismo: Movimento plural na busca de direitos das mulheres, grupos LBTQIA+, grupos racializados, justiça climática, etnias indígenas, dentre outros grupos
que foram historicamente marginalizados.19
24. Cardoso, Lourenço. Branquitude acrítica e crítica: A supremacia racial e o branco anti-racista. Rev.latino am.cienc.soc.niñez juv, Manizales , v. 8, n. 1, p. 607-30, Jan. 2010
25. Collins, Patrícia H.; Bilge, Sirma. Interseccionalidade, tradução Rane Souza 1 ed. – São Paulo: Boitempo, 2021.
26. Julião, Luanda. Escolas ainda confundem racismo com bullying. Justificando: mentes inquietas pensam direito. 2018. Acesso em 18 maio 2021.
27. Coutinho, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE, 2003.
28. Kilomba, Grada. Memórias da Plantação: Episódios de Racismo cotidiano; tradução Jess Oliveira, - 1 ed. – Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
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Formação em Sustentabilidade
e Equidade de Gênero
Tendo em vista os objetivos propostos para a formação, apresentados na página 5, o projeto contou com duas macro etapas, ‘composição das turmas’ e ‘conteúdo e
facilitação’, que buscaram garantir a sustentação de algumas ‘premissas’, detalhadas nas próximas páginas.

Registro do último encontro com parte da Turma 1 | 01-jul-2021

Registro do último encontro com parte da Turma 2 | 27-ago-2021

Percurso formativo // Premissas
Equilíbrio entre teoria e prática

Premissas
A premissa central foi o que chamamos de Formação Integrada para
Sustentabilidade (FIS), uma metodologia desenvolvida pelo FGVces, em
constante prática, reflexão e aprimoramentos desde 2009. Tendo suas
inspirações teóricas na Educação para Sustentabilidade, Aprendizagem
Transformadora,
Diálogo,
Metodologias
Colaborativas
e
Transdisciplinaridade, visa, a partir da complexidade da realidade e
integralidade do ser humano, criar condições necessárias para fazer emergir
sujeitas e sujeitos mais conscientes, engajadas e engajados em seu sentido
pessoal, em suas relações, e na reconexão com seu meio sensível e natural.
Tais condições, que possibilitam a emergência de sujeitas e sujeitos capazes
de atuar ‘para’ sustentabilidade, são dispostas e organizadas em percursos
formativos que produzem e transmitem conteúdos, informações, conceitos
e, ao mesmo tempo, estimulam e promovem a emergência de atitudes,
perspectivas e valores, tanto individuais quanto institucionais, alinhados à
sustentabilidade.
A formação aqui relatada, que iluminou as complexas questões de gêneros
nas organizações, buscou oferecer às pessoas participantes, desde sua
concepção até este relato, tais condições. Para isso, as demais premissas
foram definidas como elementos-chave a serem percorridos em todas as
etapas do projeto:

•
•
•

Atividades e dinâmicas de caráter sensível e experiencial;
Conteúdos expositivos, formais e informativos;
Momentos coletivos e individuais de reflexão e trocas.

Participação e diálogo

•
•

•
•
•
•

Espaços para reflexões durante os encontros;
Construção dos saberes e conhecimentos a partir dos encontros, das
trocas e das conversas entre participantes, com a equipe e com pessoas
convidadas;
Condições para o autoposicionamento e construção da autonomia;
Escuta ativa;
Estabelecimento de um canal de comunicação para trocas fora dos
encontros;
Compromisso de presença, colaboração e confidencialidade.

Interseccionalidade como lente teórico-metodológica

•
•
•
•
•

Reflexões situadas na sociedade brasileira;
Orientação para desvelar opressões e agir contra as injustiças e a favor
de justiças sociais;
Multiplicidade de vozes trazidas e ouvidas durante a formação;
Reflexão constante da equipe, “o que pode estar faltando para
construirmos um diálogo ainda mais inclusivo e transversalizado?”;
Escolha de materiais de referências como produtores de conhecimento.
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Composição das turmas
Para compor as duas turmas, foram abertas inscrições voluntárias, através de
um formulário online, para empresas participantes do programa “Empresa
Amiga da Criança”, da Fundação Abrinq.
O número de participantes por turma e por empresa foi limitado aproximadamente 25 pessoas por turma e apenas 1 pessoa por empresa - a
fim de criar um espaço seguro de troca e permitir a participação efetiva de
todas as pessoas.
Por acreditarmos que quanto mais heterogêneo o grupo, maior a
potencialidade de trocas e aprendizagem neste tema, buscamos compor as
turmas da forma mais diversa possível, cruzando as seguintes informações das
pessoas e organizações inscritas:
•
•
•
•
•
•
•

Localidade da sede da empresa;
Porte da empresa;
Segmento da empresa;
Estágio da empresa em relação a práticas em equidade de gênero;
Identidade de gênero da pessoa inscrita;
Identidade racial da pessoa inscrita;
Motivação individual da pessoa inscrita.

Ao todo, foram 88 inscrições, sendo que 30 destas desistiram de participar.
De acordo com a disponibilidade das pessoas e dos nossos critérios de
heterogeneidade, as turmas tiveram a seguinte composição:

Turma 1
q
§
q
o
o
o
q
o
o
o
o
q
q
q
q
q

29 pessoas
(24 concluíram o curso)
Identidade de gênero
24 feminino
4 masculino
1 não informou
Identidade racial
17 branco
6 pardo
3 preto
3 não informou
Porte da empresa
12 grandes
11 médias
4 pequenas
8 estados e 4 regiões
contempladas

Turma 2
q
§
q
o
o
q
o
o
o
o
o
o
q
q
q
q
q

34 pessoas
(24 concluíram o curso)
Identidade de gênero
30 feminino
4 masculino
Identidade racial
1 amarelo
16 branco
1 indígena
10 pardo
5 preto
1 não informou
Porte da empresa
15 grandes
12 médias
6 pequenas
10 estados e 4 regiões
contempladas
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Conteúdo e facilitação
A partir das premissas aqui relatadas e da composição das turmas, o percurso
formativo foi desenhado, organizado e conduzido, sempre levando em conta o
que as pessoas e o grupo traziam à equipe a cada encontro - suas demandas
por conhecimento, seus desafios, expressões e sensibilidades. Consideramos,
portanto, que todo o planejamento representava um contorno, um contêiner,
mas que a formação seria ‘viva’, adaptando-se e transformando-se conforme as
reflexões, as experiências e os aprendizados das pessoas participantes.
Cabe aqui reconhecer que encontros entre pessoas nos afetam, sempre,
portanto, a presença e a participação de cada uma das pessoas representantes
das empresas, nos afetou em múltiplas camadas e, a medida que buscamos
escutar profundamente e compreender os desdobramentos dos encontros,
reflexões e novas escolhas no desenho e na condução do percurso para as
turmas eram feitas. Isso nos traz a informação de que as experiências de cada
pessoa e em cada encontro foram diferentes nas turmas, apesar de uma macro
organização muito semelhante.
Desenhamos o percurso formativo em 8 encontros temáticos, sendo os 5
primeiros voltados para a promoção de uma base comum de conhecimento e
os 3 últimos voltados ao diálogo sobre práticas empresariais:

1

Introdução: gênero e
sustentabilidade

5

Interseccionalidade como prática de
mudança

2

Questões de gênero e
trabalho

6

Práticas empresariais (com
especialistas)

3

Sexismo e racismo nas
organizações

7

Práticas empresariais (com
especialistas)

4

Masculinidades nas
organizações

8

Encerramento (troca entre
participantes sobre seus desafios
organizacionais)

Percebemos uma ansiedade e certa animação, totalmente legítimas, para
adentrarmos o quanto antes no campo das metas, dos indicadores, das ações,
das práticas empresariais, do ‘como fazer’ - portanto, no conteúdo dos
encontros 6 a 8. Entendemos, porém, que antes era preciso uma compreensão
melhor, sistêmica e mais explícita sobre os desafios para os quais serão
encaminhadas tais ações, bem como sobre os conceitos, histórias e estruturas
organizacionais que fundamentam este agir - encontros 1 a 5.
A seguir, apresentamos uma síntese dos conteúdos e atividades trabalhados
em cada tema, assim como as conexões destes com o universo organizacional.
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Introdução: gênero e sustentabilidade
“Plantar uma semente é ativar os mistérios do universo. Possibilitar, hermosos encuentros.” 29

O primeiro encontro do grupo teve como proposta possibilitar que as pessoas
presentes se conhecessem minimamente, acessassem mais informações sobre
o percurso que faríamos e pudessem perceber algumas das premissas que
costurariam as nossas relações e as experiências da formação.
Para a brevíssima introdução temática, partimos do conceito (polissêmico) de
Desenvolvimento Sustentável. Pensar e atuar para o Desenvolvimento - não
somente para o crescimento ou progresso econômico material - requer que as
pessoas tenham condições de exprimir seus potenciais plenamente, na
sociedade, nas instituições, nos seus cotidianos, acessando direitos e
oportunidades sem discriminações, preconceitos e desigualdades.

convite a ‘permitir-se estar presente, cultivar atenção e escuta, compartilhar as
perguntas que viessem à tona’.
Como prática individual, potencialmente fortalecedora dos aprendizados e
provocadora de reflexões mais profundas, sugerimos que durante todo o
percurso registrassem em papel suas ideias, descobertas, insights, conexões
entre conteúdo e prática. A cada encontro, para além deste registro livre,
convidamos a responderem perguntas investigativas que acompanhavam a
evolução dos conteúdos, tais como:
q

Quais conhecimentos, experiências, atitudes, habilidades trago neste assunto /
tema/ questão?

Nesse sentido, a equidade de gêneros, se coloca como base necessária para a
construção de um mundo mais próspero, pacífico e sustentável à medida que
intensifica a participação de todas as pessoas nas áreas da educação,
economia, trabalho e saúde. Reconhecer e romper com a perpetuação das
injustiças sociais, muitas delas enraizadas em questões de gênero, raça e
classe, são ações fundamentais para a sustentabilidade.

q

O que verdadeiramente me motiva a estar nesta Formação?

q

Quais as práticas, políticas, ações, conhecimentos da minha empresa?

q

Quais conexões faço entre a história dos direitos civis e meu ‘fazer’ / meu trabalho /
minha empresa?

q

Como minha empresa sustenta, de alguma forma, as injustiças sociais? Quais
modelos mentais / cultura estão presentes?

Trouxemos instruções para uso da plataforma Zoom, alguns combinados e o

q

Quais as oportunidades (às vezes são pequenas brechas!), caminhos e
possibilidades para desenvolver e/ou aprimorar as suas práticas em equidade?

29. Trecho da música “Encontros”. Composição e Interpretação de Dandara Manoela.
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Questões de gênero e o trabalho
“Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as
minhas relações, a minha cultura e o meu corpo.” 30

Ao conectar o tema de equidade de gênero ao universo do trabalho, foi preciso romper com a ideia de
neutralidade das empresas e realçar a perspectiva histórica das mesmas em sociedade, que foi
ilustrada no encontro por meio de uma linha do tempo.

“

Começamos o encontro com uma atividade reflexiva, perguntando “o que você queria ser quando
crescesse?” e “como esse ‘querer’ está presente nas suas vidas hoje?”. As respostas nos possibilitaram
uma primeira conversa sobre acesso a oportunidades, privilégios, trajetórias de vida, e trouxeram
algumas provocações sobre as construções de identidades de gêneros relacionadas ao trabalho..
Na sequência, uma viagem ao passado nos levou aos direitos e impedimentos de existir como seres
humanos na esfera pública. Apresentamos as leis que moldaram o que conhecemos como sociedades
de direito. Entendendo que quando falamos de história sempre temos um ponto de partida e uma
perspectiva, aqui contamos a história da perspectiva de gêneros e de raças, territorializando no Brasil e
refletindo sobre como nos constituímos como cidadãos e cidadãs de direitos.
Nessa viagem, gênero e raça foram trazidos como categorias não biológicas, e sim como construções
sociais, e navegamos pelas conquistas e negações de direitos desde o século XIX até a atualidade. É
preciso entender o passado para compreender o presente e pensar como podemos agir no futuro.

30. Trecho da música “Amarelo, Azul e Branco”. Composição do duo Anavitória e Interpretação de Rita Lee e Anavitória. Frase originalmente dita por Simone de Beauvoir.

Muitas das coisas que você
mencionou fazem parte da
minha formação, da minha
trajetória de vida, sou
diretamente afetada por
todas essas questões
históricas, como mulher e
como mulher negra (...) Eu
queria que essa fala
estivesse na sala de aula.
Participante T1

Por conta do termo de confidencialidade firmado no
começo da formação, as falas de participantes serão
colocadas anonimamente ao longo do relatório
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“

Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde
mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das
classes populares, da mulher, do negro, do índio na nossa formação
histórica e cultural. na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E o
que é que fica? a impressão de que só homens, os homens brancos,
social e economicamente privilegiados, foram os únicos a construir este
país. A essa mentira tripla dá-se o nome de sexismo, racismo e elitismo.
e como ainda existe muita mulher que se sente inferiorizada diante do
homem, muito negro diante do branco e muito pobre diante do rico a
gente tem mais é que mostrar que não é assim, né?
Lélia Gonzales
mulherio, ano ii, nº 5, janeiro/fevereiro de 1982, p. 3
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Sexismo e racismo nas organizações
“Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar.” 31
Desvelamos, então, no terceiro encontro, a importância de reconhecer gênero e raça como imbricados e sublinhamos
o racismo e sexismo na sociedade brasileira32. Reconhecer que estão imbricados e, portanto, em relação significa, por
exemplo, que mulheres brancas e mulheres negras não têm os mesmos direitos de existir em nossa sociedade, que
homens brancos e homens negros não tiveram os mesmos direitos de viver em sociedade, e que essas questões de
gênero e raça produziram e produzem classe social.
Vale lembrar que as organizações foram historicamente ocupadas por homens brancos33 e que quando as mulheres
brancas chegam nesses espaços encontram o desafio do teto de vidro que as impedem de chegar em números
representativos no topo das carreiras e cargos organizacionais34. Ao mesmo tempo que, mulheres negras e homens
negros são forjados em empregos tidos como lugares de subalternidade32. O trabalho doméstico35, por exemplo, que
permite que casais, majoritariamente, brancos ocupem seus lugares nas organizações enquanto mulheres negras
cuidam de seus lares36.
Para pautar essas questões, abordamos ao longo do encontro a importância de cuidar das palavras, da linguagem,
enquanto canal que enuncia nosso entendimento sobre o mundo. Observamos e dialogamos sobre casos empresariais
que evidenciam essa posição de subordinação em que mulheres brancas e negras e homens negros foram colocados.
E a partir deste diálogo, possibilitamos também a reflexão de que quando estamos em busca de produzir
conhecimento sobre gênero não podemos nos limitar à dicotomia entre homem e mulher. Nós somos pessoas
múltiplas e é preciso negar uma essencialidade, para tal é preciso reconhecer que quando assumimos um discurso de
unidade diametralmente opostas, estamos deixando pessoas fora do nosso foco de visão e, por conseguinte, de ações
e reparações.

“

Muitas empresas estão
optando pela contratação de
mulheres para alavancar o
‘S’ do ESG, mas me chama a
atenção o quanto ainda
buscam perfis com
comportamentos
masculinos, perfis já
conhecidos. Como romper
com isso, principalmente na
liderança, para permitir que
se desenvolvam como
pessoa?
Participante Turma 1

Por conta do termo de confidencialidade firmado no
começo da formação, as falas de participantes serão
colocadas anonimamente ao longo do relatório

31. Música “Não Precisa Ser Amélia”. Composição e Interpretação de Bia Ferreira
32. Gonzales, L. (1984). Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. 223–243
33. Bento, M. A. S. (2002). Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas organizações empresarias e no poder público. Universidade de São Paulo.
34. Fernandez, B. P. M. (2019). Vista do teto de vidro, piso pegajoso e desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro à luz da economia feminista: por que as iniquidades persistem? Rev. Cadernos de Campo, 26, 79–103.
35. Trabalho doméstico faz referência à continuidade do processo escravista para as mulheres negras.
36. Teixeira, J. C., Carrieri, A. de P., & de Souza, E. M. (2020). Nostalgia for enslavement relations in discourses about (But not from) housemaids*. In Cadernos Pagu (Vol. 2020, Issue 58).
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Masculinidades nas organizações
“Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino.” 37

O encontro sobre masculinidades contou com a presença Vinícius Galante, economista, mestre em
estudos organizacionais, e doutorando - homem, cis, negro de pele clara, gay, do sudeste brasileiro.
Buscamos desestabilizar a essencialidade da masculinidade e romper, naquele momento do encontro,
com a dicotomia entre a razão como masculina e a emoção como feminina. Ao mesmo tempo,
buscamos desestabilizar a masculinidade do homem branco hetero como padrão do “ser homem”.
A partir de uma fala introdutória do Vinícius, seguida de rodas paralelas de conversas, convidamos as
turmas para o reconhecimento das construções sociais do ser feminino e masculino na direção de
rompermos com essas barreiras e abraçar a fluidez do ser. Isso significa que buscamos o entendimento
coletivo de que falar de masculinidades não é apenas falar sobre homens, ao passo que falar de
feminilidades não é apenas falar sobre mulheres.
Em uma formação em que 90% das pessoas participantes se identificavam como mulheres, foi
importante escutar experiências de homens - em especial neste tema. Propusemos que cada
participante convidasse um colega de trabalho que se reconhecesse como homem, para que
pudéssemos trocar e escutar diferentes vivências – o número de participantes praticamente dobrou de
tamanho.
Nesta construção de reflexões coube a todos os corpos a racionalidade, as emoções, as vulnerabilidades,
o riso, o choro, a assertividade, o amor e tudo mais que nos torna humanos. É preciso cuidar dos
homens, é preciso cuidar das mulheres, é preciso cuidar das crianças e é preciso cuidar dos corpos que
não se reconhecem no binarismo entre homens e mulheres.

“

Eu tenho uma memória de
criança. Quando eu fui falar
para a minha mãe que eu
queria aprender tricô, ela
disse pra mim: “eu não vou
te educar para ser ‘gay’38”
(...). Precisamos pensar o
quanto somos generosos
com as nossas crianças.
Participante Turma 2

Por conta do termo de confidencialidade firmado no
começo da formação, as falas de participantes serão
colocadas anonimamente ao longo do relatório

37. Trecho da música “Masculino e feminino”. Interpretação de Pepeu Gomes e Composição de Pepeu Gomes, Bernadeth Cidade e Claudimar Oliveira Gomes
38. A frase original utilizou um termo considerado homofóbico. Por este motivo, foi alterada. Lembramos aqui que o ato de tricotar não deve ser relacionado a gênero e/ou orientação sexual. E que a orientação sexual
independe de uma “escolha” de parentes ou mesmo do sujeita(a) em questão.
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Interseccionalidade como prática de mudança
“Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar.” 39

No quinto encontro trouxemos o conceito de interseccionalidade como prática e lente teórica para
evidenciar injustiças sociais. Exploramos outras identidades que precisamos pensar para além de gênero,
raça e classe. Ressaltamos a homofobia, o capacitismo, o etarismo, o nacionalismo e a multiplicidade de
análises que podem ser feitas entre essas múltiplas possibilidades de ser. Aqui, pensamos as identidades
a nível Brasil, pois é preciso nos conhecer enquanto sociedade para que as organizações possam agir, em
um pacto de coletividade, diante de situações vividas no país.
Antes de partir para a conceituação, inspiradas pelas perguntas da Caminhada do Privilégio40,
propusemos uma atividade reflexiva como forma de reconhecer as semelhanças entre o grupo,
evidenciar nossas diferenças, destacar outros marcadores que ainda não haviam sido explorados, e dar
um passo em direção a criação de um ambiente seguro, acolhedor, respeitoso. Nesta atividade,
compreendemos “privilégio” como “uma faceta do nosso dia a dia que nos parece naturalizada e
normativa, com a qual sempre contamos, mas que faz uma falta aguda e pronunciada às pessoas que
não dispõem de tal vantagem”41.
Ao mesmo tempo que realçamos esse conjunto de identidades, destacamos que elas não são somatórias
e se relacionam de forma dinâmica, fluída a depender do contexto, e que é preciso construir uma análise
crítica para quando intentamos promover ações em prol da justiça social nas organizações. E, por isso,
toda análise merece ser customizada, não existe manual ou “pulo do gato”42 para situações complexas.

“

Eu realmente não percebia o
quão privilegiada eu sou.
Estou aqui com o coração
apertado. Vou sair desse
encontro reflexiva.
Participante Turma 1

Por conta do termo de confidencialidade firmado no
começo da formação, as falas de participantes serão
colocadas anonimamente ao longo do relatório

39. Música “Um Corpo no Mundo”. Composição e Interpretação de Luedji Luna
40. “A caminhada do privilégio é um exercício para tornar mais visível e mais palpável a distribuição desigual de privilégios em nossa sociedade.” Alex Castro para o portal Geledes (2016)
41. Definição apresentada por Alex Castro para o portal Papo de Homem (2015)
42 Frase dita por uma de nossas participantes do curso.
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Práticas empresariais
“Não acabado, não definitivo. Eis aqui um vivo, eis-me aqui.” 43

Para os três últimos encontros, que propunham reflexões e conversas sobre
práticas empresariais, contamos com experiências e visões de pessoas
convidadas e com o compartilhamento de desafios reais das empresas ali
representadas.
Nesta etapa final, após termos passado por conceitos, bons exemplos,
exemplos que devem ser evitados, a proposta foi articularmos o conhecimento
apreendido com aquilo que está no cotidiano das empresas e das pessoas
participantes a fim de chegarmos a possibilidades de “fazeres” consistentes,
críticos, sensíveis e interseccionais.
Para isso, convidamos representantes de organizações que apoiam empresas
nessa missão da equidade e pessoas que estão no dia-a-dia corporativo,
atuando com os temas de diversidade e inclusão.
Buscamos trazer uma pluralidade de vozes, compreendendo que não apenas a
mensagem importa, mas também quem a emite. Nesse sentido, convidamos
homens e mulheres, pessoas racializadas44 como brancas e como negras,
pessoas cisgênero e transgênero. Ainda assim, admitimos ausências de
representatividade.
43. Música “Vivo”. Composição de Lenine e Carlos Rennó, Interpretação de Lenine.
44. Entendemos que o processo de racialização é um processo sócio-histórico que produz lugares de exclusão e privilégios.

Ao longo das duas turmas, contamos com a presença de:
q
q
q
q
q
q
q

Amanda Kamanchek - Think Eva e Think Olga
Beatriz Accioly - Natura &Co e Instituto Avon
Deborah Sabará - Associação GOLD
Gabriela Augusto - Transcendemos
Heloisa Amurov - Suzano Papel e Celulose
Rodrigo Moura - MEMOH
Tayná Leite - ONU Mulheres

“

Empresas são espaços educadores. Imagina
quantas vidas são tocadas nas empresas.
Empresas são espaços de educar e de
transformar a sociedade. (...) Então, como
podemos assumir essa responsabilidade e
perceber essa potência?

Gabriela Alem
FGVces
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Durante o percurso, solicitamos que cada participante escrevesse
sucintamente, em um parágrafo, um desafio percebido sobre equidade de
gêneros na sua própria empresa. Enunciar um dos tantos desafios, de forma
clara e objetiva, é um passo importante para desenvolver e aprimorar as
práticas empresariais já que torna real a demanda, traz contorno para as
intenções e evita generalizações de problemas abstratos. Em adição, ter em
mãos um desafio real e concreto, pode proporcionar uma ‘lente’ para as
conversas sobre as práticas empresariais, possibilitando que sejam
identificados elementos diretamente ligados com alguma questão do meu
próprio desafio.
Finalmente, no oitavo encontro, promovemos uma troca entre participantes
sobre seus desafios, fomentando o acesso à inteligência coletiva, valendo-se
das experiências, percepções, conhecimentos, repertórios e criatividade de
cada pessoa do grupo para contribuir, generosamente, com sugestões e boas
perguntas, com os desafios apresentados. Em grupo menores, cada pessoa
compartilhava o desafio, o futuro que estava tentando ser criado, um pedido
de ajuda (caso tivesse) e recebia, como um presente, as contribuições das
colegas.
O fim deste percurso formativo, em ambas as turmas, foi um momento de
reconhecimento, síntese e registro das descobertas, dos aprendizados, das
frustrações, das sugestões e, claro, um momento de celebração - celebramos a
experiência como foi, reconhecendo que poderia ter diferente, melhor, mais
longa, presencial, mas valorizando o encontro daquelas pessoas durante o mês,

a abertura, a escuta, as perguntas e os conhecimentos compartilhados.
Junto das emoções do encerramento, pedimos a cada pessoa que entregasse
uma síntese de aprendizagem, na perspectiva de fomentar a equidade de
gêneros na sua empresa, respondendo:
q Quais potências foram fortalecidas ou evidenciadas em mim? Quais necessidades
minhas podem ser reconhecidas?
q Quais as possibilidades de ação que estão presentes no meu espaço de atuação e
decisão na empresa que trabalho?
q Quais recomendações eu listaria para empresa que trabalho atuar de forma
consistente para equidade de gêneros?

Para cada síntese foi elaborada uma devolutiva pela equipe e entregue uma
declaração de participação (certificado), que selou o fim deste percurso.

“

Ao mesmo tempo que eu fiquei assustada, eu
fiquei revoltada de um jeito bom. Eu já sabia
que esse curso ia mexer muito comigo, mas
eu não sabia que ia ser tanto. Essa revolta me
faz querer apressar as coisas.
Participante da Turma 2

Por conta do termo de confidencialidade firmado no começo da formação, as falas
de participantes serão colocadas anonimamente ao longo do relatório
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“

Gosto de ouvir, mas eu não sou a hábil conselheira. Ouço muito. Da voz outra, faço a
minha, as histórias também. E no quase gozo da escuta, seco os olhos. Não os meus,
mas de quem conta. E, quando de mim uma lágrima se faz mais rápido do que o
gesto de minha mão correr sobre meu próprio rosto, deixo o choro viver. E, depois,
confesso a quem me conta, que emocionada estou por uma história que nunca ouvi
e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto estas histórias não
são totalmente minhas, mas quase me pertencem, na medida em que, às vezes, se
(con)fundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então as
histórias são inventadas? Mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a
relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato,
alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido (ou
o não comprometimento) entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso.
Entretanto, afirmo que, ao registrar estas histórias, contínuo no premeditado ato de
traçar uma escrevivência 45.
Conceição Evaristo
“Insubmissas Lágrimas de Mulheres”

45. Escrevivência é um conceito criado por Conceição Evaristo, que atravessa vivências e escrita. E essa escrevivência são escritas e vividas por mulheres negras, em
atos de existir e resistir e reexistir.
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Considerações finais para um início...
É comum chegarmos ao fim de uma publicação e nos depararmos com
conclusões. Esse fim de relato anuncia que o percurso formativo foi um ‘início’,
de conversa, de caminhada, de ativações para ação, pois acreditamos que há
muito a ser endereçado nos cotidianos organizacionais.
O que atravessa tais cotidianos se inicia com ações individuais e, desse ponto
de vista, propusemos às pessoas participantes que reconhecessem suas
necessidades e potenciais para endereçar ações, bem como as suas
possibilidades de agência dentro da empresa.
Para inspirar, talvez orientar melhor esse agir, compartilhamos recomendações
não exaustivas, organizadas em um documento, para serem difundidas e
multiplicadas. Portanto, o percurso vivido que chegou ao fim, desenhado e
conduzido na compreensão de que é preciso agir contra as injustiças sociais
postas na nossa sociedade, marca um ‘início’.
Angela Davis nos diz que “numa sociedade racista, não basta não sermos
racistas, é preciso ser antirracista.” 46 Estendemos essa afirmação para todas as
outras estruturas excludentes que formam a nossa sociedade - sexismo,
racismo, homofobia, capacitismo, elitismo, xenofobia, dentre outras opressões.

46. DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo. 1a ed. (2016)

Compreendemos que não fazer nada é concordar com o que está posto. Ao
passo que também sublinhamos que tais estruturas moldaram o ensino formal,
as relações sociais, as nossas possibilidades de existir e de estar em relação
com a nossa sociedade e com o mundo. E é a partir desse reconhecimento que
aprendemos um pouco mais sobre ‘desconstruir para construir ações
reparadoras’.
A partir do momento que reconhecemos as nossas possibilidades de agir,
nutridas de saberes que nos permitem refletir sobre os nossos próximos
passos, podemos customizar, coletivamente, nossas ações em prol da justiça
social. Se de um lado não existe o “pulo do gato”, por outro lado existem
saberes já trilhados e que merecem ser compartilhados. Indicamos começar
com estudos demográficos da sociedade e seguidos de estudos na empresa - é
preciso conhecer e reconhecer para poder cuidar dos reais problemas das
organizações, não sendo possível fazer gestão do que não se conhece e, menos
ainda, quando não se tem definida a intenção das ações. Para atingir as metas
é preciso saber em qual lugar se quer chegar.
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O comprometimento de CEOs, diretores e diretoras, gerentes, proprietários e
proprietárias é essencial para que as mudanças sejam sólidas e duradouras. Ao
mesmo tempo, qualquer ação promovida nas organizações, começando e/ou
sendo sustentada por qualquer área, é válida; não é sobre esperar a alta
liderança, mas reconhecer a importância de seu comprometimento.

estruturais e culturais nas organizações, engajamento da alta liderança, ações
afirmativas promovidas pelo departamento de gestão de pessoas, atenção para
o viés da inteligência artificial, atenção com toda a cadeia de valor,
comunicação assertiva interna e externa. Todos esses processos, não
exaustivos, nos possibilita pensar nos novos pilares de gestão.

Cabe aqui uma menção às áreas de comunicação, que devem estar atentas,
garantindo que qualquer divulgação ou narrativa corresponde àquilo que,
concretamente, está sendo feito dentro da organização para não incorrer na
ação antiética - este pode, inclusive, ser o departamento a promover o diálogo
sobre equidade internamente. Incentivamos grupos de afinidade, mudanças

Nós pactuamos o compromisso de seguirmos essa
conversa e promover diálogos até que as mudanças
sejam materializadas. Vamos juntas, juntos e
juntes?

Clique aqui para acessar a playlist das músicas que embalaram
encontros deste percurso formativo, trazendo fluidez e alguma
leveza e inspirações para a densidade e intensidade aqui relatadas.
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