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INTRODUÇÃO
Melhoria educacional, promoção de aprendizagem e ampliação de práticas
pedagógicas. Na Sincroniza Educação, entendemos que nada disso é
possível sem a busca contínua por diversidade e inclusão. Por isso, uma das
ações desenvolvidas pelo Comitê de Diversidade é a criação deste Manual,
um guia em constante construção que objetiva alinhar nossas ações como
empresa, apresentando definições, expectativas e combinados que visam à
garantia de direitos e ao respeito a todas as pessoas.
Entendemos que características diferentes contribuem para a riqueza de
novas ideias e soluções, ampliando possibilidades e formas de agir no
mundo que beneficiam a todos. Uma equipe diversa e atenta a essas
questões garante a representatividade de grupos excluídos socialmente e
contribui para o estabelecimento de uma sociedade criativa, inovadora,
dialógica e responsável, que respeita os direitos humanos.
Assim, as seções abordadas neste Manual buscam enfatizar aspectos da
diversidade que nos cerca, inspirando nossas ações como grupo, na
Sincroniza, e, para além, como sociedade. Por isso, nossa escolha de
referências teóricas foi guiada pela intenção de representar a diversidade
brasileira, com pesquisadoras e pesquisadores negros, membros da
comunidade LGBTQIA+ e das pessoas com deficiência. O material está
dividido em três seções principais: Definições oficiais, que elucida
conceitos sobre temas fundamentais que giram em torno da diversidade;
Posturas e combinados, que reúne as boas práticas de interação social
defendidas pela Sincroniza; e Comunicação, que aborda questões do
léxico e da linguagem para avançarmos continuamente na forma de nos
comunicar. Boa leitura!
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DEFINIÇÕES OFICIAIS
Quando tratamos de diversidade, é importante garantir que haja
entendimento geral das definições oficiais que vão orientar a produção dos
nossos materiais e a nossa conduta. Por isso, a seguir, apresentamos os
aspectos que balizam os principais conceitos a ser considerados pela equipe
da Sincroniza em seu cotidiano, a saber: Discriminação, Inclusão,
Diversidade e Equidade, Igualdade e Justiça.

DISCRIMINAÇÃO

Discriminação, originalmente, é o ato de distinguir ou diferençar (AURÉLIO,
2005). Sabemos, entretanto, que o termo também significa um fenômeno
sociológico, relacionado ao preconceito e à desigualdade de oportunidades.
A discriminação, desse modo, divide-se em direta e indireta. Vamos
conhecer melhor esses conceitos?
1. Discriminação direta
A discriminação direta é aquela que contém em si a intenção de discriminar –
é o ato de categorizar pessoas a partir de uma característica, individual ou de
grupo, que lhes é peculiar, atribuindo-lhes, assim, um tratamento desigual.
Segundo Adilson Moreira (2017), professor de direito e especialista no tema,
a discriminação direta implica uma violação do princípio do dever de
tratamento simétrico entre os indivíduos, resultando no tratamento
desfavorável de uma pessoa em relação à outra a partir de um determinado
critério (MOREIRA, 2017, pp. 98-99).

Citemos o caso, por exemplo, de uma candidata à vaga de emprego em uma
loja. Negra e de cabelos crespos, tem a contratação condicionada ao
alisamento de seus cabelos, pois o empregador considera que isso vai
melhorar sua aparência. Notamos aqui a discriminação direta, que se
expressa geralmente contra um indivíduo sobre aquilo que se traduz em
preconceito.
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2. Discriminação indireta
A discriminação indireta, por sua vez, tem caráter coletivo, e pode acontecer
mesmo na ausência objetiva de intenção discriminatória. Aqui, parte-se do
pressuposto que, em uma sociedade igualitária, os membros de diferentes
grupos sociais devem estar proporcionalmente representados nas várias
esferas e posições sociais. Um cenário diferente pode indicar a presença de
algum obstáculo para o alcance desse resultado.

A discriminação indireta caracteriza-se por práticas aplicadas
genericamente, isto é, que não se dirigem a nenhum grupo específico (ou
seja, a discriminação não é direta), mas geram efeitos desproporcionais
sobre determinada categoria de indivíduos (MOREIRA, 2017, p. 102).
O impacto desproporcional em grupos que já sofrem desvantagens aumenta
o nível de opressão sobre seus membros, impedindo que eles possam
atingir os mesmos propósitos que membros de outros grupos. (MOREIRA,
2017, p. 103-104).
A percepção desse tipo de discriminação geralmente é amparada por
demonstrações estatísticas. No Brasil, por exemplo, embora as mulheres
signifiquem 53% da população do país (IBGE, 2019b), elas só ocupam
13,6% das posições no quadro executivo das 500 maiores empresas
brasileiras (INSTITUTO ETHOS, 2016). Nenhuma dessas organizações tem
regra institucionalizada de que somente homens podem ocupar esses
cargos – então, por que parece ser tão mais difícil para mulheres chegarem a
esses espaços?

INCLUSÃO

Segundo o dicionário Priberam (2008-2020), "incluir" significa pôr ou estar
dentro; inserir num ou fazer parte de um grupo; abranger, compreender,
conter; envolver, implicar.
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Inclusão, portanto, "é uma prática social que se aplica no trabalho, na
arquitetura, no lazer, na educação, na cultura, mas, principalmente, na
atitude e no perceber das coisas, de si e de outrem" (CAMARGO, 2017).
Está relacionada à percepção de que a sociedade é formada por pessoas
únicas, diferentes entre si, que devem ter acesso aos espaços de maneira
igualitária, e possibilidades de se reconhecer nos diferentes contextos
sociais.
Nós ainda estamos, porém, engatinhando nesse processo de não
diferenciação das pessoas de maneira pejorativa, excludente. Estamos na
fase de "integração", na qual as pessoas à margem social circulam pelos
espaços, mas não encontram ambientes e contextos adequados para sua
participação plena como membros da sociedade.
A imagem a seguir nos mostra diferentes relações sociais:

Fonte: SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020. Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1CqLMEZfCyCa2DuG-B0KddNcj4rRAkpST/view. Acesso em: 12 nov. 2020.
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Exclusão - Modelo em que os indivíduos fora dos padrões
convencionais de determinado grupo estão à margem da sociedade,
que não os enxerga e não garante a eles a efetivação de seus direitos.
Segregação - Nesse modelo, os grupos excluídos são mantidos em
espaços específicos que não promovem convivência social na
diversidade. A segregação pode acontecer de maneira explícita, como
no fato de haver escolas específicas para pessoas com deficiência, ou
de maneira velada, como na disparidade entre o número de crianças
negras em escolas públicas e o de crianças brancas em escolas
particulares, por exemplo. Ou ainda quando percebemos que há
pouquíssimos locais que empregam pessoas transexuais, entre outras
ações.
Integração - Acontece quando as pessoas excluídas socialmente
convivem em suas comunidades, mas não encontram espaço de
pertencimento e reconhecimento na sociedade de forma mais ampla.
Garantir maior igualdade de poder aquisitivo entre brancos e negros, por
exemplo, é uma forma de integração. Não encontrar espaço, entretanto,
pode ser exemplificado por uma situação em que a pessoa vai comprar
um boneco para o seu filho negro e não encontra, porque a maioria
desse tipo de brinquedo no mercado é menina e branca. Ou ainda
quando pessoas com deficiência física ou visual não conseguem se
movimentar com autonomia pelas calçadas esburacadas. Ou seja, as
pessoas estão na sociedade, mas a sociedade não está preparada para
elas.
Inclusão - Quando, enfim, os espaços são preparados para que todas
as pessoas possam ir e vir com autonomia; quando todas as pessoas
são respeitadas em suas condições e especificidades, e valorizadas.
Em outras palavras, uma sociedade será inclusiva quando todas as
pessoas passarem a ser reconhecidas por sua condição de seres
humanos, partindo do princípio que a diversidade deve não só ser aceita
como desejada nos mais variados ambientes (SINCRONIZA
EDUCAÇÃO, 2020).
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Você deve ter observado que aqui nós não restringimos a inclusão à
pessoa com deficiência. Ouvimos constantemente a palavra “inclusão”
como relacionada unicamente à necessidade de pessoas com deficiência
em um contexto específico. Como nos mostra Camargo (2017), contudo,
essa interpretação restringe a complexidade do que significa "incluir" algo
ou alguém. Ou seja, a inclusão não está vinculada exclusivamente a
pessoas com deficiência. Ocorre que o paradigma da inclusão vem sendo
modificado ao longo das décadas de acordo com novas percepções
sociais e culturais. Essa interpretação errônea decorre, entre outros
motivos, do fato de as legislações e políticas públicas para pessoas com
deficiência trazerem associada a palavra "inclusão". A gente reconhece a
necessidade de incluir a pessoa com deficiência na sociedade e elas estão
representadas aqui, quando nós apresentamos o conceito de inclusão de
maneira mais abrangente, mas o termo não está restrito a esse grupo
social específico.
A "inclusão social" é outra expressão que estamos acostumados a
encontrar, e ela retrata um pouco melhor a amplitude do que significa
incluir. Nesse contexto, consideramos a necessidade de reconhecer e dar
reais oportunidades a grupos sociais à margem da sociedade. O foco da
inclusão social, entretanto, ainda está em um grupo específico de pessoas
que não se encaixam nos padrões socioculturais impostos.
Na Sincroniza, falaremos de "inclusão", e usaremos o adjetivo "inclusivo",
referindo-nos a todos os grupos socialmente excluídos que existem,
considerando que a inclusão ocorre na fusão entre as inúmeras realidades
marginalizadas e as realidades do padrão social vigente, formando uma
sociedade de pessoas com características únicas. Assim, inclusão
significa garantir participação social, com igualdade de oportunidades e
pertencimento, a todas as pessoas em todos os espaços.

Nathan Anderson | Piktochart

Shwa Hall | Piktochart

Aarón Blanco Tejedor | Piktochart

Omar Lopez | Piktochart

De acordo com Camargo (2017),
identidade, diferença e diversidade representam vantagens sociais que
favorecem o surgimento e o estabelecimento de relações de solidariedade
e de colaboração. Nos contextos sociais inclusivos, tais grupos
<excluídos> não são passivos, respondendo à sua mudança e agindo
sobre ela.

Para ir além…

REDE GLOBO. Glossário traz nomenclatura correta para
ajudar na construção de uma sociedade inclusiva, 2018.
Disponível em:
https://redeglobo.globo.com/ResponsabilidadeSocial/novidades/noticia/glossario-traz-nomenclatura-corretapara-ajudar-na-construcao-de-uma-sociedade-inclusiva.ghtml.
Acesso em: 12 nov. 2020

DIVERSIDADE
Em busca de uma sociedade mais plural, na qual características singulares
coexistam, pensar em diversidade implica abordar, discutir e entender
mais sobre aspectos sociais e culturais do nosso cotidiano, como etnia,
raça, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, expressão de
gênero, deficiência, religião e idade (JUNQUEIRA, 2014). Segundo
apresentado em uma pesquisa da revista Época Negócios (2018), equipes
diversas e em sinergia podem proporcionar melhores resultados no dia a
dia institucional. Assim, entende-se que a interação com pessoas
diferentes entre si agrega valor pessoal, social e profissional a todos os
envolvidos.
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Nesse sentido, a diversidade se apresenta como a expressão máxima da
inclusão. Isso significa que reconhecer, respeitar e valorizar as diferenças
entre as pessoas resulta em um ambiente mais diverso. A diversidade
presente em um ambiente, e na sociedade de forma geral, é o que garante
uma sociedade inclusiva. Buscando ampliar a diversidade presente na
Sincroniza, apresentamos a seguir conceitos teóricos e premissas que vão
guiar nosso cotidiano.
1. Diversidade étnica
A etnia diz respeito ao sentimento pertencente de um grupo ou indivíduo
que compartilha a mesma língua, tradições e território. São características
culturais, tradições e crenças que se compactuam, definindo a construção
identitária do indivíduo a partir da sua convivência social em uma
população específica (CASCÃO et. al, 2007). Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2012) o Brasil abriga mais de 305
etnias e, dentre elas, destacam-se as diversas etnias indígenas, que estão
presentes em todas as regiões do país.

Apesar de muitas vezes ser confundida e/ou utilizada em conjunto com
questões raciais, a etnia faz referência a uma ligação emocional com os
antepassados por meio da continuidade das tradições e dos sentimentos
que carregam (RODRIGUES, 2020). Entre outras etnias que compõem a
nação brasileira, encontram-se as de origem africana e as de origem
europeia.
2. Diversidade racial
Assim como a etnia, a raça faz referência ao pertencimento a determinado
grupo com características semelhantes, mas se refere aos traços físicos
desse grupo, como, por exemplo, a cor. Segundo o IBGE (2019a), 99% da
população brasileira é representada por 46,5% de pardos, 43,1% de
brancos e 9,3% de pretos; no âmbito organizacional, no entanto, apenas
29,9% dos cargos gerenciais são ocupados por pretos e pardos (IBGE,
2019a).
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É aqui que entra o racismo, caracterizado por um sistema de poder que
tem por base a discriminação da raça, manifestando-se por meio de
práticas errôneas que desencadeiam em desvantagens para determinados
indivíduos ou privilégios para outros (ALMEIDA, 2019). No contexto
ocidental em geral, essa estrutura de poder oprime pessoas negras – uma
herança dos séculos de escravização de pessoas negras sequestradas de
suas comunidades na África. De acordo com a filósofa Djamila Ribeiro
(2019), mulher negra e feminista, entender e aceitar a existência do
racismo é o primeiro passo para agir como antirracista, ao perceber os
privilégios brancos e lutar por sua minimização.

Primeira manifestação do Movimento Negro Unificado (MNU) | Foto Rosa Gauditano/StudioR

VOCÊ SABIA?

O Dia da Consciência Negra foi estabelecido em 20 de
novembro como homenagem a Zumbi, o líder mais famoso do
quilombo dos Palmares e um dos maiores símbolos da
revolução negra contra a situação deplorável em que os
negros viviam na época da escravidão.
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Para ir além…

MORRISON, T. O olho mais azul. São Paulo: Companhia das
Letras, 2019.
RIBEIRO, D. Precisamos romper com os silêncios. In:
TEDxSaoPauloSalon. (10m01s). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=6JEdZQUmdbc. Acesso
em 12 nov. de 2020.
PENA, Rodolfo F. Alves. Composição étnica do Brasil; Brasil
Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/composicao-etnicabrasileira.htm. Acesso em 13 de novembro de 2020.
BRAUNS, Enio, SANTOS; Gevanilda e OLIVEIRA, José Adão
de (Org.). Movimento Negro Unificado: a resistência nas
ruas, Edições Sesc São Paulo e Fundação Perseu Abramo,
2020. Disponível
em: https://issuu.com/edicoessescsp/docs/mnu_trechos
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3. Diversidade Sexual
Diferentes aspectos, vivências e expressões da sexualidade e identidade
de gênero compõem a diversidade sexual, compreendendo a sexualidade
humana de forma ímpar e singular (CAMILO, FORTIM e AGUERRE,
2019). Conforme o Manual Orientador sobre Diversidade (BRASIL, 2018),
a sexualidade humana contempla múltiplas combinações biológicas,
psicológicas e sociais, entre as quais se destacam os quatro principais
elementos: gênero, identidade de gênero, orientação sexual e expressão
de gênero, a saber:
a. Gênero
O gênero compreende basicamente a diferenciação social entre homens e
mulheres (WEEKS, 2000). Cabe aqui diferenciar “sexo” de “gênero”:
enquanto o primeiro se refere às características biológicas de um ser, o
segundo diz respeito aos aspectos culturais e sociais do masculino e
feminino e às diferenças sexuais (PINSKY, 2009). Para Beatriz Lins,
Bernardo Machado e Michele Escoura (2016), pesquisadores integrantes
do movimento LGBTQIA+, o termo “gênero” foi reconhecido em seu
aspecto social (para além da questão biológica) a partir da década de 70,
tanto na representação de masculino e feminino quanto na reflexão das
relações sociais de poder.
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b. Identidade de gênero

Se o termo gênero remete à diferenciação social do feminino e do
masculino, a identidade de gênero traz luz ao entendimento pessoal, ou
seja, como o indivíduo se reconhece nesse espectro entre masculino e
feminino. Lima (2016) define identidade de gênero como as características
e atributos corporais dos indivíduos, podendo ou não fazer referência às
condições fisiológicas atribuídas ao nascer. Dessa forma, algumas das
identidades de gênero são mulher cisgênero e homem cisgênero (quando
a identidade de gênero se alinha ao gênero atribuído no nascimento a partir
das características biológicas do indivíduo); mulher transgênero e homem
transgênero (quando a identidade de gênero se opõe ao gênero atribuído
no nascimento a partir das características biológicas do indivíduo); e
pessoa não binária (quando o indivíduo não se identifica especificamente
com os gêneros masculino nem feminino, ou quando se identifica com os
dois em diferentes momentos e circunstâncias).

Para ir além…

BRASIL ESCOLA. Cisgênero e transgênero. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/sexualidade/cisgenerotransgenero.htm. Acesso em: 06 nov. de 2020.
VARELLA, D. Ideologia de gênero. (09m21s). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=9kowwGuS_-8. Acesso
em: 06 nov. de 2020.
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c. Expressão de gênero
A expressão de gênero faz alusão à representatividade social, isto é, a
forma como o sujeito se manifesta publicamente, como gostaria de ser
chamado, como se veste e se comporta em meio às demais pessoas,
podendo ou não corresponder ao seu sexo biológico (GLAAD, 2016). Para
a ONG Politize (2018), a sociedade tem limitado as possibilidades de
expressão de gênero a partir de padrões conservadores, baseando-se em
estereótipos predefinidos de comportamento. Assim, a expressão de
gênero não tem relação com fatores biológicos, mas, sim, com o que é
culturalmente entendido como masculino e feminino (ou andrógino, entre
outras qualificações) para corroborar a sua identidade de gênero. Um
exemplo conservador de expressão normativa de gênero é vestir meninas
com roupas cor-de-rosa e meninos com roupas azuis. Ou mesmo,
estipular os brinquedos "de menina" e "de menino", que condicionam,
entre outras coisas, a aquisição de habilidades: meninas com brinquedos
e brincadeiras que envolvem o cuidar e meninos com brinquedos e
brincadeiras que envolvem construir e lutar.
d. Orientação afetivo-sexual
A orientação sexual refere-se à compreensão e ao direcionamento afetivo
e sexual dos indivíduos, isto é, do seu desejo ao se relacionar com outros
indivíduos, de sexo oposto ou do mesmo sexo (RIOS e PIOVESAN, 2001).
Para elucidar a compreensão sobre a diferença de gênero, identidade de
gênero e expressão de gênero e orientação afetivo-sexual, separamos
para você uma ilustração:
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O 28 de junho é considerado o Dia Internacional do Orgulho
LGBTQIA+, data afirmativa que marca a luta diária pela
igualdade da diversidade sexual. A nomenclatura utilizada
atualmente para representar a sociedade LGBTQIA+
contempla todas as pluralidades dos indivíduos: lésbicas,
gays, bi, trans, queer/questionando, intersexo,
assexuais/arromânticas/agênero, pan/poli e mais.

Para ir além…

Orientação sexual e o padrão normativo (heteronormativo).
Sincroniza Educação. Mariana Dalcin e Antônio Rangel.
Podcast disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1bWdPWsr7BcHqoDQcwKr5g8X0ZTgvnfO/view?usp=sharing. Acesso em: 21 out.
de 2020.
TEMPERO DRAG. Rita em 5 Minutos: LGBTQIA+. (05m38s).
Disponível em: https://youtu.be/EREoc40JBr8. Acesso em: 21
out. de 2020.
TODXS CONSULTORIA. Unicórnio de gênero e sexualidade.
Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1elFOm_yiszgMoaLZoT_0tHpE
1qBsDfxE/view. Acesso em: 12 nov. de 2020.
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4. Diversidade de condição humana: pessoas com deficiência (PcD)
A LBI - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL,
2015) define, em seu art. 2º, que a pessoa com deficiência é considerada
“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas”. A definição apresenta perspectiva
social, ao ressaltar que os impedimentos não são decorrentes somente da
deficiência da pessoa, mas, principalmente, das barreiras físicas,
comportamentais, sociais e atitudinais existentes em nossa sociedade.
Entende-se que as barreiras impostas pela sociedade têm ligação direta
com a possibilidade de interação dos nossos corpos com o meio (DINIZ,
BARBOSA, SANTOS, 2009). Exemplo disso está na fala do fundador do
Instituto Rodrigo Mendes e militante da educação inclusiva, Rodrigo
Mendes:
Quando uma pessoa com deficiência física visita Ouro Preto, as
muitas barreiras arquitetônicas presentes na cidade evidenciam
sua deficiência. Por outro lado, se essa mesma pessoa visitar
Viena ou Copenhagen, cidades consideradas acessíveis, sua
deficiência tende a ser minimizada. Ou seja, a ausência de
barreiras faz com que o seu impedimento físico não se
transforme em impossibilidade, em exclusão. É aí que entra o
conceito de acessibilidade, que prevê a eliminação de barreiras
que impeçam o direito de participar de todos os aspectos da
vida contemporânea. (INSTITUTO RODRIGO MENDES, 2018).

O Censo de 2010 do IBGE registrou a existência de 45,6 milhões de
brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência, o que representava,
à época, quase 24% da população do país. Dados do instituto indicam,
entretanto, que, entre 2007 e 2016, as pessoas com deficiência
representaram menos de 1% da população brasileira no mercado de
trabalho (IBGE, 2018b), o que demonstra a grande exclusão sofrida por
esse grupo de pessoas quanto às oportunidades do mercado.
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O dia 21 de setembro é reconhecido como o Dia Nacional de
Luta da Pessoa com Deficiência. A escolha dessa data se deu
pela sua proximidade com a primavera do Hemisfério Sul e
com o Dia da Árvore, representando a ideia de renascimento
das flores e, consequentemente, fazendo referência à
renovação por meio de medidas que promovam a integração
plena das pessoas com deficiência na sociedade (TERRA,
2018).

Para ir além…
Onde está a deficiência? Revoar. Rodrigo Hübner Mendes e
Izabel Maior. Podcast disponível em:
https://open.spotify.com/episode/1TYi3Mgvqml9pwGdNatHfZ.
Acesso em: 12 nov. 2020.

PATRON, L. O futuro anti-capacitista: curar preconceitos e
celebrar diversidades. In: TEDx São Paulo. (15m03s).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=0XEZmh86EhE&feature=youtu.be. Acesso em 12 nov. 2020.
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5. Diversidade religiosa
Compreender como a fé e os diferentes modos de sua expressão se
manifestam em variados contextos religiosos possibilita dar luz à
diversidade religiosa (FLEURI et. al, 2013). No Brasil, país de um povo
com diferentes origens e culturas, a Constituição Brasileira (BRASIL,
1988) garante a liberdade e o direito de exercer livremente a religião que se
queira. Segundo o IBGE (2010), nosso país acolhe diversas religiões, com
perfis, traços, credos e cultos distintos, entre elas, catolicismo,
protestantismo (que inclui os evangélicos tradicionais, os pentecostais e
os neopentecostais), espiritismo, candomblé, umbanda, judaísmo,
islamismo, hinduísmo, budismo, e outras

VOCÊ SABIA?

Em 21 de janeiro, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate
à Intolerância Religiosa. Instituída pela Lei 11.635/ 2007, a
data homenageia a mãe Gilda, ialorixá que foi vítima de um
ataque a um terreiro de candomblé.

Para ir além…

MARI, A. Tudo começa pelo respeito. In: TEDxSaoPauloSalon.
(05m39s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=nSS5MPX72Ao. Acesso em: 12 nov. 2020.
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IGUALDADE, EQUIDADE E JUSTIÇA
O conceito de igualdade aparece quando tratamos da mesma maneira
todos os indivíduos, independentemente de suas diferenças. Isto é: partese do princípio de que somos todos iguais e detentores dos mesmos
direitos, responsabilidades e deveres.
Esse conceito é fundamental nas sociedades democráticas, pois, para
termos uma Constituição e direitos aplicados a toda a população,
precisamos partir do princípio de que todos são iguais. Na prática,
entretanto, observa-se que, apesar de garantirmos no papel a igualdade de
direitos, as leis não são asseguradas a todos da mesma forma. Essa
disparidade ocorre, entre outras razões, porque a nossa sociedade foi
construída, ao longo dos anos, em cima de valores culturais que
diferenciavam as pessoas. Até hoje sentimos o reflexo dessas
diferenciações e, a esses grupos que são desvalorizados socialmente,
damos o nome de "minorias". Mulheres, LGBTQIA+, negros, indígenas e
pessoas com deficiência são alguns dos grupos que fazem parte das
"minorias". Mas de acordo com o Censo 2010 (BRASIL, 2010),
observarmos que, juntos, esses grupos formam a grande maioria da
população!
A igualdade de direitos, portanto, não pode ser efetivada quando a maior
parcela da população ainda sofre com uma cultura discriminatória e
excludente. Faz-se necessário, desse modo, encontrar estratégias para
corrigir essas desigualdades e discriminações, e as consequentes
ausências de oportunidades. Tratar as pessoas de forma diferenciada na
medida de suas desigualdades, pois, caracteriza o princípio da equidade.
A imagem a seguir nos mostra essa relação entre igualdade e equidade.
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O reconhecimento das desigualdades sociais existentes para buscar a
equidade tem como objetivo a chamada justiça social, que, por fim,
consiste no compromisso do Estado e de instituições não governamentais
(olha a Sincroniza aqui!) em buscar mecanismos para compensar as
desigualdades sociais geradas ao longo da nossa história e mudar os
rumos da nossa sociedade.
Na Sincroniza Educação, acreditamos que todos os indivíduos são únicos
e celebramos as diferenças no nosso time. É a soma das características
individuais que dá luz e cor às experiências vividas em sociedade, e, por
isso, o respeito e a igualdade na diferença, por todos os indivíduos, deve
se fazer presente em nosso cotidiano. Desse modo, a Sincroniza
Educação tem buscado desenvolver ações para aumentar a diversidade
em nossa equipe e combater desigualdades sociais. Este Manual é um
dos primeiros passos nesse caminho.
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POSTURAS E COMBINADOS
O modo como nos portamos como indivíduos e como empresa impacta
nossas relações como sociedade. A fim de elucidar nosso
comprometimento em conviver de forma inclusiva e não discriminatória
com todas as pessoas, expomos aqui o que se espera de algumas
posturas e combinados que, por meio de premissas de respeito e
igualdade nas diferenças, devem guiar nossas ações.

O que fazemos e o que
não fazemos na Sincroniza

Esta seção traz um compilado de combinados e práticas que nós, da
equipe Sincroniza, devemos adotar em todas as interações profissionais –
com colegas, clientes e os públicos-alvo dos projetos – e que também
devem ser presentes em todos os materiais que produzimos. Não temos
aqui uma lista fixa, finalizada; podemos aprimorá-la continuamente. Por
favor, compartilhe com o Comitê de Diversidade sugestões que ainda não
constem no Manual, a ideia é continuar aprimorando nossos combinados!
A segmentação de orientações gerais foi realizada por área de atuação
dentro da Sincroniza. Na legenda a seguir, detalhamos como elas foram
divididas:
GERAL
FORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
PARCEIROS
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Não diferenciamos nem tratamos de forma diferente as pessoas
com base na cor de pele, gênero, orientação sexual, cargo, idade,
religião, condição humana etc.
Não toleramos nenhum tipo de abuso de poder nem tratamento
discriminatório. Dessa forma, vedam-se completamente atitudes
que impliquem:
Abuso de autoridade: determina-se quando uma autoridade, no
uso de suas funções, impõe liberdade de locomoção,
consciência, crença e/ou associação, afastando os direitos e
garantias legais assegurados ao exercício profissional. (BRASIL,
1979).
Assédio moral: também conhecido por mobbing, compreende a
exposição de indivíduos a situações humilhantes,
constrangedoras, repetitivas e/ou prolongadas em diversos
contextos, sejam profissionais, sejam pessoais. (GOVERNO DE
SÃO PAULO, 2006).
Assédio sexual: entende-se como assédio sexual a instigação de
outrem, por meio do constrangimento, a práticas, com o intuito de
obter vantagem sexual, sobrevalendo-se de relações hierárquicas
e de ascendência (BRASIL, 2001). Esse tipo de assédio perpassa
por questões institucionais, podendo ocorrer em situações
cotidianas, como em locais públicos e entre colegas de trabalho
em igual situação hierárquica.
Coerção: é considerado coerção o ato de pressionar, induzir,
intimidar, forçar e ameaçar alguém a fazer algo que ele não queira;
repressão.
Bullying: caracteriza-se pela intimidação sistemática, com o uso
de violência física ou psicológica, humilhação ou discriminação e,
ainda, em (BRASIL, 2015b):
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I - ataques físicos;
II - insultos pessoais;
III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
IV - ameaças por quaisquer meios;
V - grafites depreciativos;
VI - expressões preconceituosas;
VII - isolamento social consciente e premeditado;
VIII - pilhérias (piadas).
Não fazemos brincadeiras nem piadas que possam ter cunho racista,
machista, LGBTfóbico, capacitista, religioso, gordofóbico, entre
outros, ou que possam ser interpretadas como tais.
Exemplos: piadas ou comentários a respeito do corpo das
pessoas, da forma como a pessoa se expressa e se comporta (em
relação aos padrões de gênero).
Aqui também entram cuidados com apelidos. Eles só têm graça
se todos estiverem rindo junto, incluindo a pessoa apelidada.
Não usamos palavras nem expressões de cunho pejorativo, que
inferiorizem características das pessoas ou suas escolhas pessoais,
nem como "brincadeira”:
Exemplos: retardado, macumbeiro, crente, "mulherzinha",
"gayzinho" etc.

Não temos regras quanto à aparência da equipe.
A aparência da pessoa não nos diz respeito (tamanho do
manequim, cor de cabelo, tatuagem, piercings etc.).
A vestimenta da pessoa não nos diz respeito (o importante é ser
confortável e expressar sua personalidade! Maquiagem e salto
alto, por exemplo, usa quem quiser, como quiser, quando quiser).

Nathan Anderson | Piktochart

Shwa Hall | Piktochart

Aarón Blanco Tejedor | Piktochart

Omar Lopez | Piktochart

Evitamos fazer comentários sobre o corpo das pessoas, mesmo que
seja com a melhor das intenções!
Isso vale para elogios, piadas, brincadeiras etc. Existe uma
diferença entre elogiar o corte de cabelo de uma pessoa e elogiar
o fato de ela ter emagrecido (que expressa discriminação contra
pessoas gordas e pode ser invasivo, chegando até a ser uma
forma de assédio).
Preste atenção aos comentários que dizem respeito à cor da pele
também (ex.: “da cor do pecado”, “você está bronzeado(a)”,
“você está precisando de um sol”, etc.).
Se quiser saber como está a saúde de alguém, apenas pergunte
como a pessoa se sente – não é preciso dizer que observou perda
ou ganho de peso, ou que reparou nas olheiras dela.
F

F

Quando for indicada determinada postura preconceituosa, ouvir,
desculpar-se, entender o que foi ofensivo, procurar não repetir e,
caso julgue necessário, buscar apoio no Canal de Acolhimento.
É muito legal poder conhecer nossos colegas de trabalho e
aprender com suas vivências! É preciso, no entanto, cuidar para
que determinadas perguntas não soem invasivas,
especialmente em atividades de trabalho (reuniões, entrevistas
de emprego etc.).
Cuidados especiais:
com temas como orientação sexual, a intenção de ter
filhos, o estado civil, considerações/julgamento sobre a
criação dos filhos etc.
quando você está em uma posição hierárquica superior à
de alguém a quem gostaria de fazer uma pergunta, evite
causar a sensação de obrigatoriedade de resposta.
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Enxergamos os indivíduos para além de sua posição hierárquica.
Por isso, independentemente do cargo que ocupamos, devemos
respeitar e tratar a todos igualmente, evitando todo e qualquer tipo
de abuso de poder.
Observar a existência de certas tendências dentro do grupo,
relações de status e de hierarquia, que possam silenciar um grupo
em relação a outros.
Está observando que em reuniões algumas pessoas têm sua
participação ignorada? Valorize a opinião dessas pessoas,
instigue toda a equipe a participar, dê espaço a diferentes pontos
de vista e apoie a pessoa que está sendo sistematicamente
interrompida etc.
Em reuniões/formações, procure dar a palavra ao máximo
possível de pessoas.
Validamos a participação de todas as pessoas, independentemente
do fato de sua posição ser controversa ou contraditória à da maioria
(não estamos falando aqui de falas discriminatórias!), mesmo que
depois, de maneira cuidadosa, você precise fazer algum tipo de
correção.

F

Podemos celebrar os sotaques e as expressões dos colegas de
diferentes regiões do Brasil! Mas não vale dar mais importância a
isso do que ao que está sendo dito, combinado? Exemplo: depois de
uma apresentação de dez minutos, o comentário da equipe deve ser
sobre o conteúdo abordado e não sobre o sotaque da pessoa que
estava falando, certo?
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Cuidar da linguagem, observando os termos adotados na Sincroniza
e que estão sendo referendados pelos grupos marginalizados pela
sociedade (veja mais no tópico Comunicação)
Exemplos: pessoa com deficiência (não deficiente nem portadora
de deficiência nem especial); negro ou preto (não moreno nem
mulato nem escurinho); não usar expressões como lista negra,
inveja branca etc.

F C

Comunicação escrita
Considerar aqui também os combinados que se referem à
linguagem, a piadas e a perguntas invasivas (itens 13, 3 e 8 desta
lista, respectivamente).
Em mensagens para vários destinatários, não assumir apenas o
gênero masculino nas palavras e vocativos.

COMUNICAÇÃO
Nesta seção vamos falar sobre o cuidado no uso de termos específicos na
Sincroniza nas comunicações em geral, nos materiais formativos e durante
as formações, sejam elas comunicações escritas, visuais ou orais. O
objetivo é fazer com que nossa comunicação seja inclusiva, respeitosa e
direta com as colaboradoras e os colaboradores, parcerias e pessoas
impactadas pelos nossos projetos.
Nossos parâmetros são a gramática normativa, guias e glossários para a
promoção da diversidade. O padrão gramatical da língua portuguesa que
adotamos, no entanto, não a coloca num patamar superior nem significa
que ela seja melhor do que qualquer variante da língua – é um padrão
escolhido pela natureza do nosso trabalho.

Léxico
Aqui apresentamos expressões e palavras que adotamos e outras que
evitamos nos materiais formativos e nas comunicações da Sincroniza.
Também compartilhamos glossários para apoiar a promoção da
diversidade por meio da língua escrita e falada. Os termos estão
agrupados por temas para auxiliar na identificação.

EDUCAÇÃO

USE!
Famílias
Ensino convencional
Escola é o centro!
Ouvir as crianças
Estudantes

EVITE!
Pais
Ensino tradicional
Escola como “a ponta”
Dar voz às crianças (elas
já têm voz!)
Alunas ou alunos (que são
usadas apenas quando é
preciso evitar repetição)

CUIDADOS PARA NÃO REPRODUZIR O RACISMO

USE!
Inveja boa
A coisa está feia
Negro ou preto (podcast)
Elucidar
Difamar
Bege, rosa-claro, etc.

QUER SABER MAIS?

Quer saber mais?
Acesse esta cartilha antirracista

EVITE!
Inveja branca
A coisa está preta
Mulato, moreno, etc.
Esclarecer
Denegrir
Cor de pele ou cor “nude”
Cabelo ruim, pixaim, cor
do pecado...

CUIDADOS PARA NÃO REPRODUZIR O MACHISMO E SEXISMO
Procuramos não usar o masculino como universal. Sempre que possível,
inserimos os dois formatos: masculino e feminino, com o feminino na
frente. Exemplos: as professoras e os professores, as alunas e os alunos.
Para evitar repetições, apresentamos os dois gêneros no início de um texto
ou de um parágrafo, e, caso haja a necessidade de novas menções logo
em seguida, podemos manter apenas o masculino.
Recomendamos também a substituição e a reformulação de frases para
evitar o uso do masculino.

USE!
A equipe docente
O eleitorado
A juventude
A população brasileira
A humanidade ou a
sociedade
A população
As crianças

QUER SABER MAIS?

Quer saber mais?
Acesse este glossário feminista

EVITE!
Os professores
Os eleitores
Os jovens
Os brasileiros
O homem
Os homens
Os meninos

CUIDADOS PARA NÃO REPRODUZIR O CAPACITISMO
Não parta do princípio segundo o qual, se uma pessoa tem deficiência, ela,
necessariamente, precisa de ajuda para realizar atividades cotidianas.
Podemos chamar uma pessoa com deficiência visual de cega ou mesmo
descrever uma pessoa que tenha deficiência auditiva como surda. Há,
porém, expressões usuais que evidenciam o capacitismo, e as listamos a
seguir:

USE!
Pessoa com deficiência,
aluno com deficiência, etc.
Não temos recursos
Pessoa sem deficiência ou
pessoa típica

QUER SABER MAIS?

EVITE!
Deficiente
Não temos braço ou não
temos pernas
Pessoa normal (para se
referir a pessoas sem
deficiência)
Termos como “que
mancada!”, “você está
cego?”, “retardado”,
“mongol”

Quer saber mais?
Acesse este glossário relacionado à acessibilidade

CUIDADOS PARA NÃO REPRODUZIR A LGBTFOBIA

USE!
Homossexualidade
Orientação sexual ou
afetivo-sexual
Família homoparental

QUER SABER MAIS?

EVITE!
Homossexualismo
Opção sexual
Família homossexual

Quer saber mais?
Acesse este manual de comunicação LGBTQIA+

CUIDADOS PARA NÃO REPRODUZIR A GORDOFOBIA

USE!
Inveja
Gula
Não fale nada sobre o
corpo da outra pessoa!

EVITE!
Olho gordo
Gordice
“Você está cheinha /
fofinha”
Elogios que condicionam
beleza ao emagrecimento
(conforme o sexto item
dos combinados)

CUIDADOS PARA EVITAR O PRECONCEITO LINGUÍSTICO
Na escrita:
Quando deparar com incorreções ortográficas e gramaticais de
membros da equipe, vale a pena corrigi-las. O feedback, porém, deve
ser respeitoso e objetivo, evitando piadas ou críticas sobre a forma de
escrever de cada um.
Na fala:
Consideramos que os sotaques e quaisquer variantes linguísticas são
riquezas da nossa língua. Não há um melhor ou pior, ou algum lugar do
país que não tenha sotaque ou características próprias.
O uso de expressões locais também é bem-vindo. Vale perguntar o que
significa, caso seja necessário, mas sem piadas nem outras
conotações.

Linguagem neutra
Como visto na seção anterior, a linguagem pode ser um canal para a
discriminação. Quando falamos mais especificamente sobre as questões
de gênero, o uso da língua portuguesa privilegia o masculino. Em nossa
seção Léxico, demos dicas e orientações para evitar o machismo e o
sexismo, além de outras formas de discriminação. Mas, como podemos ir
além e usar a língua para a inclusão de todas as pessoas?
Sugerimos, nesta seção, algumas ações para o uso de uma linguagem
neutra e não binária. Há orientações para a comunicação interna,
institucional e para a produção de materiais formativos.

Comunicação externa e institucional

Ao nos referir à pessoa de interesse da comunicação, preferimos o uso do
pronome de tratamento “você(s)”.
Procuramos fazer o uso de expressões coletivas e escolher palavras sem a
identificação de gênero. Veja exemplos na seção Léxico sobre como evitar
o uso sexista da língua.
Caso não seja possível usar termos genéricos ou o você(s), usamos o
feminino junto com masculino, evidenciando primeiramente o feminino.
Ex: “professoras e professores” em vez de apenas “professores” e
“professores e professoras”. Para evitar repetições, apresentamos os dois
gêneros no início de um texto ou de um parágrafo, e, caso haja a
necessidade de novas menções logo em seguida, podemos manter
apenas o masculino.
Comunicação interna

Levando em consideração que “a língua deve ser compreendida como um
reflexo da sociedade e vice-versa” (GONÇALVES, 2018, p. 100), na
Sincroniza, uma empresa majoritariamente feminina, optamos por utilizar,
em nossas newsletters, nos e-mails para o time e nas formações internas,
o feminino universal – quando não for possível evitar a identificação de
gênero. Ou seja, se for preciso fazer marcação de gênero, usaremos o
feminino e não o masculino nas referências. Por isso, ao receber a
newsletter, você vai notar que nós vamos nos dirigir a todo o time utilizando
apenas "Olá, sincronizadas!". Entendemos que, ao fazer essa
transposição, estaremos incluindo também pessoas do gênero masculino
e não binárias.

O que é feminino universal?

Em uma sala de aula com 100 docentes, se 99 forem mulheres e apenas 1
for homem, ou, do mesmo modo, se não soubermos o gênero de nenhum
dos presentes, a norma culta gramatical chamará essa coletividade de
“professores”, flexibilizando no gênero masculino. Na língua portuguesa,
assim como em muitas outras, o gênero gramatical masculino é tido como
a opção para o neutro, denotando viés sexista.
Segundo Mäder e Severo (2016), alterações planejadas na gramática de
uma língua podem ter como objetivo a compatibilidade com uma mudança
sociocultural já em andamento. Nesse sentido, o feminino universal
caracteriza-se pela escolha da utilização do gênero gramatical feminino
em todas as situações em que precisamos marcar um gênero,
contemplando pessoas do gênero feminino, masculino e pessoas não
binárias.
Voltando ao nosso exemplo, aplicando o feminino universal, o grupo de
docentes será referido como “professoras”, saibamos ou não qual o
gênero dos membros dessa coletividade. Busca-se, assim, eliminar as
marcas sexistas da língua com a não utilização do gênero gramatical
masculino para a referência a homens e mulheres (masculino genérico).

Para ir além…

Nesta seção, você vai encontrar algumas referências de autores
diversos do âmbito educacional.
Bell Hooks: autora feminista, negra e norte-americana, aborda
a educação das experiências de vida à teorização. Acredita na
pedagogia interseccional – para ela, não há uma separação
entre a teoria e a prática.
Djamila Ribeiro: feminista negra, escritora e filósofa, acredita
no espaço de fala da mulher, e é reconhecida como uma das
principais vozes no combate ao racismo.
Rodrigo Mendes: fundador do Instituto Rodrigo Mendes, luta
pela garantia de direitos de uma educação inclusiva de
qualidade. Deseja transformar a educação pública por meio do
respeito à diversidade humana
Chimamanda Adichie: escritora nigeriana, negra e feminista.
Escreveu, entre outros, os livros “Para educar crianças
feministas” e “O perigo de uma históra única”.
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