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o básico de como

no ambiente de trabalho
não ser babaca



Antes do assunto principal,
vamos lembrar por que 
esse
tema é importante?



O ano em que tivemos o 
direito de ir a escola, mas 
só ensino básico, mais 
do que isso era proibido.

1827
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HOMENS TÊM
ESSE DIREITO
DESDE SEMPRE



Conquistamos o direito 
de fazer faculdade, mas 
éramos criticadas se 
escolhêssemos esse 
caminho.
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Tivemos o direito de 
ter um conta 
bancária, mas só se o 
marido permitisse.
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Enfim tivemos 
direito a votar.
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DESDE SEMPRE



Tivemos o direito
de trabalhar e receber 
herança sem precisar
da autorização do marido.
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Hoje em dia, o mercado
de trabalho é composto por

45,3% de mulheres
54,7% de homens



Mulheres estudam
mais e mesmo assim 
continuam ganhando 
menos do que homens.

No ranking de igualdade 
de salários, o Brasil é
o penúltimo entre todos 
os países das Américas, 
perdendo só para
o Chile.

Recebemos 20,5% 
menos que os homens.
(sem recorte por níveis)



Apenas em 2095 vamos conseguir
atingir a igualdade de gênero.

* FEM - Fórum Econômico Mundial



Historicamente já 
conquistamos muito, 
mas ainda temos
um longo caminho, 
principalmente porque 
vivemos diariamente 
situações de assédio
e machismo.



Antes de tudo, vamos
entender o que é assédio?



Assédio
Todas as abordagens que vão além
do limite permitido por você e causam 
desconforto, vergonha ou intimidação 
são tipos de assédio.

O que diferencia essa prática de uma 
relação de intimidade é o seu 
consentimento.



E o que é machismo?



Machismo
O machismo é um preconceito, 
expresso por opiniões e atitudes, 
que se opõe à igualdade
de direitos entre os gêneros, 
favorecendo o gênero masculino 
em detrimento ao feminino.
Ou seja, é uma opressão, nas suas 
mais diversas formas, das mulheres 
feita pelos homens.



Ok, todo mundo sabe 
disso, mas se todo mundo 

sabe, porque continua 
acontecendo dentro do 
ambiente de trabalho?



Patriarcado
Por causa de como nossa 
sociedade foi construída, que 
chamamos de sistema patriarcal, 
que favorece os homens brancos 
heterosexuais cisgênero.

Poderíamos ficar horas falando sobre o 
que é o Patriarcado, mas esse não é o 
nosso foco agora. Nossa urgência é 
reconhecer assédio e machismo dentro do 
ambiente de trabalho e mudar nossos 
hábitos.



como o machismo

no dia dia
se comporta 



Mansplaining
No português: O famoso palestrinha



Mansplaining
Quando homens são 
extremamente didáticos
para explicar coisas óbvias, 
menosprezando o 
conhecimento da mulher
no assunto.

Ele acha que sabe muito mais
e precisa ensinar a mulher com 
explicações longas e 
detalhadas.



Mansplaining
Como não fazer isso?



Manterrupting
No português: Ele me interrompe o tempo todo



Manterrupting
Quando homens interrompem 
várias vezes uma mulher, sem 
necessidade, impedindo que ela 
termine sua frase ou nem dão a 
oportunidade que ela fale.

Pode ser em uma reunião, em uma 
palestra, em uma apresentação e 
até na mesa do bar.



Manterrupting
Como não fazer isso?

Nos deixe falar!

Dica: Quando perceber que um homem está fazendo 
manterrupting, você pode interromper o interruptor e 
falar: "Vamos deixar que ela termine de falar?"



Bropriating
No português: Ladrãzinho de ideias



Bropriating

Quando um homem
se apropria da ideia de
uma mulher, mesmo
se ela já tenha expressado
ou até realizado anteriormente 
e utiliza como se fosse dele.



Bropriating

Como não fazer isso?

É comum que as ideias de mulheres não sejam 
ouvidas, a menos que seja repetida por um 
homem, que acaba ficando com o crédito. 
Amplifique a voz dessas mulheres até que ela 
receba o crédito merecido.



Gaslighting
No português: Ela é louca!



Gaslighting
Quando o homem usa termos 
como: “você está exagerando”; 
“pare de surtar”; “não aceita 
nem uma brincadeira?”; “você 
está louca”; “você não sabe o 
que fala” para invalidar a 
palavra de uma mulher e 
fazê-la duvidar de si mesma.



Gaslighting

Como não fazer isso?

Não utilize esses termos. Simples assim.
Saiba conversar com uma mulher como igual, 
exponha seus pontos, escute, não apele para
a sanidade mental para ter razão.



Outras não tem nome
Mas precisam ser faladas
mesmo assim.



Não mexa com a minha roupa, 
nem com a minha TPM
É comum que homens façam piadas sobre 
particularidades de uma mulher. Não precisamos falar 
que é errado falar do corpo de uma mulher, né? Muito 
menos de seu intelecto.

Outra situação que também é frequente, mas pouco 
falada é quando um homem coloca a culpa em nossa 
TPM por estarmos nervosas, emotivas ou por não 
conseguir entender o que queremos dizer.



"Coisa de menina", "Que nem mulherzinha" ou 
"Tinha que ser mulher"

Quando você usa um desses termos, pode ser até entre 
você e seus amigos, você está diminuindo o que é ser 
mulher. Apenas pare, ser mulher é incrível! Que tal usar 
esses termos quando elogiar algo incrível?



Me elogie como mulher!

Apesar de ser bem comum, também é errado usar 
termos como: "você trabalha que nem homem" ou "você 
é muito macho", como se uma mulher só pudesse ser 
elogiada profissionalmente ao se comportar como um 
homem.



Eu não estou brava, nem nervosa. Eu estou 
sendo assertiva
É comum que homens, desacostumados com conflitos 
ou até mesmo de serem confrontados por mulheres 
acabem falando: "Calma! Não fica brava", 
simplesmente por não estarem acostumados com 
mulheres sendo assertivas.

Por isso também é comum que mulheres se 
desculpem o tempo todo para parecem menos 
ameaçadoras.



melhorar nosso
ambiente

investindo em
iniciativas para



1 - Como saber se estou sendo machista?

Toda vez em que você achar que pode estar sendo 
machista, provavelmente você está. Mas existe um teste 
bem simples que pode te ajudar a descobrir.

Pergunte-se mentalmente:
Eu diria isso para um homem?



2 - Aposte em diversidade

Garanta que nos processos seletivos tenha o mesmo 
número de candidatos homens e mulheres.

Diversifique também os entrevistadores para ter novas 
perspectivas



3 - Escute o que elas têm a dizer

Homens são mais respeitados que mulheres, até 
quando ocupam o mesmo cargo.

Como é possível perceber isso? Quando você encontra 
um casal, pergunta como está o trabalho para os dois? E 
em uma reunião, quando uma mulher começa a falar 
você puxa o celular?



4 - Não tenha medo do meu choro

Por medo do choro, é comum que homens não 
ofereçam feedbacks honestos que estimulem o 
progresso na carreira. Faça as avaliações de modo igual 
e se uma mulher chorar, tente entender o porquê.

Homens quando estão frustrados normalmente sentem 
raiva e gritam, para as mulheres, às vezes o choro pode 
ter o mesmo papel.



5 - Eu preciso mesmo falar que 
quero ser reconhecida?
Mulheres não recebem o mesmo reconhecimento que 
homens, dado o fato de que apenas 3% ocupam o cargo 
de liderança, mesmo sendo o maior número a 
completar o ensino superior e ter mais qualificações.

Os homens têm 4 vezes mais chances de pedir um 
aumento.

Recompense os funcionários antes que eles peçam e 
por que eles merecem, não porque pediram primeiro.



6 - Essa promoção é minha. Devolve!

Homens têm o hábito de se oferecer para trabalhos 
mais importantes, mesmo que não estejam preparados.

Garanta que homens e mulheres estejam cotados para 
as promoções, mesmo que elas não peçam.



7 - Contrate sua mãe

Muitas mulheres deram um passo atrás em sua carreira 
para se dedicar aos filhos.

Deem novas oportunidades e tenham certeza de que 
terão profissionais comprometidas com o sucesso da 
empresa.



8 - Não é porque não tenho peito 
que sou menos mulher

90% das mulheres trans recorrem a prostituição pela 
falta de espaço e preconceito no mercado de trabalho, 
mesmo com formação superior.

Aposentadoria é um assunto que nem é discutido por 
elas, já que a média de expectativa de vida é de 35 anos.



9 - Reconheça meu esforço e não 
meu corpo

Também é comum que pessoas, ao verem mulheres em 
posição de liderança, questionem se ela dormiu com o 
chefe, como se ela não tivesse capacidade profissional 
de chegar até lá.

Até quando?



10 - A minoria dentro da minoria

É essencial fazer um recorte especial para a mulher 
negra, pois ser mulher e preta são coisas que devem 
andar juntas. 

O movimento negro é sexista
O feminismo coloca a mulher negra em posição servil.

Elas merecem um lugar só delas, por isso essa é a 
pauta do nosso próximo encontro.



Nosso recado:

Nenhuma das situações aqui foi colocada
para ofender ninguém. Se você reconhece 
alguma dessas atitudes em você, não se sinta 
envergonhado. Esteja aberto a ouvir, melhorar
e não repetir as mesmas atitudes, assim como 
sempre estaremos abertas a amar e abraçar 
vocês.



Indicação quente

Clube da luta feminista: Um manual
de sobrevivência (para um ambiente
de trabalho machista) Jessica Bennett
e Simone Campos



Indicação quente

Clube da luta feminista: Um manual
de sobrevivência (para um ambiente
de trabalho machista) Jessica Bennett
e Simone Campos

David, pode dar de 
presente pra gente!



obrigada :)



Fontes:

Mulheres no mercado de trabalho: panorama da década https://bit.ly/3mppCWG

O machismo também mora nos detalhes https://bit.ly/2ZCXaXh

Estatísticas de gênero: responsabilidade por afazeres afeta inserção das mulheres 
no mercado de trabalho https://bit.ly/3c0tet2

Mulheres no mercado de trabalho – carreiras e desafios https://bit.ly/2ZyB3RJ

Transexuais são excluídos do mercado de trabalho - https://bit.ly/32QPliW

Feminismo negro: sobre minorias dentro da minoria - https://bit.ly/3iVvc0z
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