
Diversidade e Inclusão: Intencionalidade no olhar e na escuta. Por Jovanka de Genova. 

 

Um ambiente descontraído de trabalho. Os colegas se encontram para o almoço, papo vai, 

papo vem, chega a hora do cafezinho e a conversa rolando solta. É quase certo que, em 

algum momento, comentários desagradáveis e preconceituosos podem surgir e isso, 

infelizmente, faz parte da nossa cultura. 

 

Mas, no meio disso tudo, há a chance de você pensar que aquilo não é certo, que o correto 

seria ser menos racista ou machista, por exemplo, mas, à princípio, não se manifesta. E 

digo isso porque já passei por uma situação semelhante em que ouvi uma fala agressiva, 

soube identificar os problemas naquilo que havia sido dito, mas não me posicionei. Hoje, sei 

que não me dei conta da gravidade de um determinado comentário, fala ou piada e, por 

isso, simplesmente deixei passar. A boa intenção nem sempre é sinônimo de boa ação. É 

preciso agir e colocar em prática toda boa intenção. 

 

Em casos que envolvem temas de diversidade e inclusão, não podemos deixar de 

considerar que nossa cultura e sociedade há muito cristalizou algumas ideias e 

comportamentos errôneos e preconceituosos que estão gravados no nosso inconsciente e 

que temos que estar muito atentos e procurar estudar, conhecer e se abrir para uma “nova” 

forma de se relacionar e agir.   

 

A minha intenção foi boa, mas a minha ação, não. E por que então deixei que isso 

acontecesse? Acho que há alguns motivos e talvez o principal seja que, naquele momento, 

não achei que cabia a mim falar, que não tinha lugar de fala dentro de uma discussão 

homofóbica, por exemplo, já que sou heterossexual. Ainda mais se não conheço detalhes 

sobre o tema, se não tem embasamento suficiente para encabeçar uma discussão. Aqui já 

fica uma super-dica, o livro da Djamila Ribeiro “Lugar de Fala”, para que você saiba o 

conceito de lugar de fala. 

 

Então, por onde devo começar? Apure o olhar, escute, leia, pesquise, troque ideias. Há 

tanto o que se fazer para ganhar conhecimento, que para temas relacionados à diversidade 

e inclusão não seria diferente. Quando falamos sobre isso, saímos do escuro e começamos 

a entender e perceber que, muitas vezes, aquele comentário do colega do trabalho não foi 

tão legal assim e eu consigo identificar o problema, apontar os erros e argumentar. 

 

Além disso, estude a sua história, a nossa, enquanto brasileiros, os movimentos políticos, 

sobre diferentes culturas e vivências. Mas, não se esqueça, isso depende de você. Não 

adianta esperar que pessoas que fazem parte desses grupos minoritários te expliquem ou 

falam por você em uma situação preconceituosa. Você mesmo pode pesquisar e se 

aprofundar sobre o assunto, já que história está aí e temos como aprender e abrir nossos 

conhecimentos sobre questões tão importantes para a nossa sociedade. 

 

Não tem mais espaço, seja no ambiente familiar, entre amigos, ou mesmo no trabalho, para 

replicar determinados comportamentos porque não conhecemos a raiz do problema, porque 

não conseguimos perceber que por trás de uma atitude preconceituosa, tem alguém que 

sofre diariamente por ser quem é. Todos podem - e devem - se levantar contra atitudes 

desrespeitosas e assumir que, por mais que você não faça parte desse grupo minoritário, 

você também pode falar por ele, desde que isso não cale quem de fato está sofrendo. 



Afinal, quanto mais vozes, maior é o barulho e mais perto podemos chegar de uma 

mudança. 

 

Com a busca de conhecimento sobre diversidade e inclusão, naturalmente, tudo irá ganhar 

uma cor diferente e logo você terá mais clareza sobre, no dia a dia, colaborar para que 

possamos ter mais ações que realmente colaboram para um ambiente mais inclusivo. Isso 

não é militância ou uma coisa chata, mas um preparo intelectual e consciente de como 

podemos e devemos nos preparar para a sociedade em que vivemos e que queremos 

construir. 

 

Deixo aqui algumas dicas de caminho para te ajudar nessa aventura: 

 

Curso Aberje - Programa Avançado de Diversidade e Inclusão 

https://escolaaberje.com.br/curso/programa-completo-em-diversidade-nas-organizacoes/ 

 

Podcast Falação da Aberje   

Diversidade na Comunicação, com Ricardo Sales 

https://deezer.page.link/jt3Bp4xA4Ex5FaGk8 

 

Podcast Falação da Aberje   

Raça e as Organizações, com Suzane Jardim 

https://deezer.page.link/yJTHEm1dEAZsuExH9 

 

Podcast Falação da Aberje 

 LGBTI+ e as Organizações, com Reinaldo Bulgarelli 

https://deezer.page.link/gbN7ouumd9idsDzJ6 

 

Podcast Falação da Aberje 

Mulheres nas Organizações, com Viviane Duarte 

https://deezer.page.link/6YuB5uUB7Q1vonxp9 

 

Podcast Falação da Aberje   

Guia de Obesidade para Comunicadores, com Ricardo Castellani. 

https://deezer.page.link/Uqv5qNriSHdEaQYp9 

 

Podcast Falação da Aberje  

Inclusão de Pessoas Trans nas Organizações, com Maitê Schneider 

https://deezer.page.link/EvyX4wAPLdBspRLe7 

 

Webinar Diversidade na Publicidade Digital do IAB 

Por que diversidade e inclusão são boas práticas de gestão corporativa? 

https://iabbrasil.com.br/webinar-por-que-diversidade-e-inclusao-sao-boas-praticas-de-

gestao-corporativa/ 
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