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RESUMO 

Diversidade nas organizações é um assunto amplamente estudado desde o final da década de 

80 nos EUA, bem como a partir dos anos 2000 no Brasil. A maior parte destes estudos 

concentram-se na gestão da Diversidade, ou seja, uma perspectiva instrumental para as 

organizações maximizarem seus resultados ou desenvolverem vantagens competitivas. Por 

outro lado, há estudos Críticos que buscam entender o real impacto ou viabilidade das 

iniciativas de Diversidade nas organizações. Neste sentido, entendemos válido questionar o 

que representam o discurso e práticas organizacionais sobre Diversidade, com relação aos 

seus possíveis impactos sobre o indivíduo e, por consequência, sobre a sociedade. Neste 

trabalho, sob uma lente Crítica, em que utilizamos os conceitos de unidimensionalidade e 

dessublimação repressiva, de Marcuse; buscamos entender a relação entre aquilo que as 

organizações de forma explícita ou implícita buscam e determinam como metas em suas 

iniciativas relacionadas à Diversidade, com aquilo que os indivíduos e minorias tem a 

oferecer ou esperam de tais iniciativas. Analisamos a teoria que fundamenta os conceitos 

adotados pelas organizações em suas iniciativas sobre Diversidade, bem como pesquisamos o 

discurso e práticas seguidas por algumas organizações. Observamos que, (i) se por um lado é 

inegável que as iniciativas organizacionais representam um papel positivo, na medida em que 

pode reduzir injustiças sociais e desigualdade; (ii) do outro lado da mesma moeda, sob uma 

perspectiva Crítica, estas iniciativas tem um caráter retórico e pouco ou nada fazem para 

promover um comportamento que privilegie a diversidade de ideias, por exemplo. Pelo 

contrário, as práticas ou iniciativas organizacionais vinculadas à Diversidade acabam por 

representar a própria negação do diverso, estreitam a possibilidade de recusa e reforçam a 

unidimensionalidade. 

Palavras-chave: Diversidade; Diversidade nas Organizações; Crítica; Unidimensionalidade; 

Dessublimação Repressiva. 



 

 

ABSTRACT 

Diversity in organizations is a widely studied topic since the late 80's in the US and since the 

2000s in Brazil. Most of these studies focus on managing Diversity, that is, on an instrumental 

perspective for organizations to maximize their results or to gain competitive advantage. 

Conversely, there are argumentative studies that seek to understand the actual impact or 

viability of Diversity initiatives in organizations. In this sense, we consider that it is valid to 

question what organizational discourse and practices related to Diversity represent with 

respect to their impact on the individual and, consequently, on society. In the present paper, 

through a Critical lens and using the concepts of one-dimensionality and repressive 

desublimation by Marcuse, we seek to understand the relationship between what 

organizations explicitly or implicitly pursue and determine as their goals in the Diversity-

related initiatives, and what individuals and minorities have to offer to or expect from such 

initiatives. We analyzed the theory that supports the concepts adopted by organizations in 

their initiatives on Diversity, as well as investigated the discourse and practices applied by 

some organizations. We found that: (i) while on the one hand it is undeniable that these 

organizational initiatives play a positive role, insofar as they might reduce social injustice and 

inequality, (ii) on the other hand, from a Critical perspective, these initiatives have a rhetorical 

character and do little or nothing to promote behavior that favors the diversity of ideas, for 

example. On the contrary, Diversity-related organizational practices or initiatives eventually 

represent the denial of diversity itself, narrowing the possibility of refusal and reinforcing 

one-dimensionality. 

Keywords: Diversity; Organizational Diversity; Critical Perspective; One-Dimensionality; 

Repressive Desublimation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema Diversidade tem sido amplamente debatido, tendo sido alvo de políticas 

públicas, bem como de iniciativas das maiores empresas em atividade no Brasil e no mundo. 

Mas o que representam as iniciativas acerca da Diversidade para as organizações e como elas 

repercutem em nossa sociedade? 

Para responder esta questão, consideramos uma perspectiva Crítica, sobretudo 

apoiados na visão de Herbert Marcuse, assim como não negligenciamos o caráter dialético e 

materialista-histórico dos conceitos que envolvem o assunto, em que nos baseamos na 

contribuição de György Lukács. Neste sentido, portanto, o conceito de Diversidade pode ser 

abordado como uma construção social. Não obstante, compreendemos que Diversidade por 

ser pensada de diferentes perspectivas, as quais são complementares. Por um lado, temos 

visões que privilegiam o indivíduo e, por outro, abordagens que se preocupam com 

determinados grupos ou minorias. Não será possível responder a esta questão sem que se 

tenha uma perspectiva de sua totalidade. 

Veremos que as empresas tratarão da Diversidade dentro de uma lógica instrumental, 

técnico-científica, que visa, como não poderia ser diferente, torná-las mais competitivas, criar 

diferenciação e promover seu crescimento econômico-financeiro. Neste sentido, será 

interessante observar a relação entre o discurso e a prática destas organizações. 

Contudo, do ponto de vista do indivíduo, analisamos como as iniciativas de 

Diversidade repercutem sobre ele, o que acaba por repercutir também sobre toda a sociedade. 

Com base nos conceitos de unidimensionalidade e dessublimação repressiva, de Herbert 

Marcuse, buscaremos estudar se a Diversidade rompe ou reforça a unidimensionalidade e a 

repressão. Se ela pode representar uma forma de revelação do indivíduo (caráter 

emancipatório) ou sua mais absoluta conformação ao status quo. 

Na execução deste trabalho, utilizamos material acadêmico sobre Diversidade, tanto 

nacionais quanto internacionais, incluindo artigos que poderíamos classificar como 

mainstream, tratando Diversidade como instrumento ou meio para determinados fins 

organizacionais, assim como outros mais céticos ou críticos com relação às abordagens e 

práticas executadas pelas empresas. Esta pesquisa não foi exaustiva, algo que poderia ser 
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executado em trabalho distinto, mas contou com artigos que buscaram efetuar uma análise 

abrangente das correntes de estudo relacionadas à Diversidade, buscando identificá-las (vide 

FISCHER et al., 2016 e OSWICK, 2011). Adicionalmente, pesquisamos o posicionamento 

efetivo e real das empresas tidas como referência em políticas e práticas de Diversidade, de 

forma que pudéssemos observar como abordam o tema. 

Este trabalho poderá contribuir para a análise Crítica da Diversidade na medida em 

que buscará estabelecer uma relação mais tangível entre as práticas das organizações e os 

aspectos teóricos encontrados tanto na literatura acadêmica com abordagem mais tradicional 

(aqui chamada mainstream) quanto na literatura com viés Crítico Ademais, também será 

possível discutir qual a abrangência das iniciativas organizacionais vis-à-vis às possibilidades 

da Diversidade como debatidas no âmbito acadêmico, ou seja, sob o enfoque de um 

instrumento para geração de valor, bem como numa discussão que envolve a capacidade de 

uma ação transformadora por parte do indivíduo. Por consequência, poderia ser útil às 

organizações (ou melhor, aos indivíduos que nela trabalham) na medida em que assumissem 

responsabilidade por ações transformadoras na sociedade, possibilidade que ainda parece uma 

utopia. 

Nas próximas seções deste trabalho apresentamos a (i) Base Teórica sobre a qual o 

estudo está apoiado; (ii) a análise dos aspectos teóricos ou conceituais que envolvem o tema; 

(iii) a análise dos aspectos práticos acerca da Diversidade, isto é, o discurso e prática das 

empresas; e (v) as conclusões sobre estas análises. 
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2. O PAPEL DA CRÍTICA: FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

O objetivo desta Seção é delimitar o campo teórico crítico sobre o qual esta análise 

(ou este trabalho) está circunscrito. Aqui nos deteremos às teorias que lançaremos mão em 

nossa análise, formando assim um arcabouço conceitual e de definições que serão de suma 

importância para sua compreensão. Por conseguinte, não faz parte de seu escopo (i.e. desta 

Seção) estabelecer as conexões ou relações entre a crítica e o tema Diversidade. 

Aqui trabalharemos, sobretudo, com o conceito de unidimensionalidade de Herbert 

Marcuse, recorrendo, quando necessário, a outros autores para que seja possível melhor 

explorá-lo. A escolha desta obra pode muito bem ser explicada pela sua preocupação em 

contrapor este conceito (da unidimensionalidade) com uma possibilidade de se transcender a 

dimensão existente e se repensar livremente a forma como nos organizamos socialmente. Na 

introdução à segunda edição de O Homem Unidimensional, Douglas Kellner 1  propõe a 

interpretação desta obra assim como pretendemos explorar nesta Seção: 

(...) proponho interpretar “unidimensional” como conformidade ao 

pensamento e comportamento existentes e ausência de uma dimensão crítica 

e de uma dimensão de potencialidades que transcendem a sociedade 

existente (...) Essa distinção epistemológica pressupõe antagonismo entre 

sujeito e objeto de tal modo que o sujeito é livre para perceber possibilidades 

no mundo que ainda não existem, porém que podem ser realizadas. Na 

sociedade unidimensional, o sujeito é assimilado no objeto e segue as ordens 

das normas e estruturas externas, objetivas, perdendo assim a habilidade de 

descobrir mais possibilidades libertadoras e de comprometer-se na prática 

transformativa para realizá-las. (Kellner, D. in O Homem Unidimensional, 

2015, p. 21) 

 

Este pequeno trecho nos traz elementos centrais que pretendemos explorar daqui em 

diante. Nele já surge, mesmo que de forma não totalmente explícita, os conceitos de alienação 

e reificação. Em boa medida, o conceito de “Diversidade”, assim como o compreendemos 

neste trabalho e melhor delimitado em outra Seção, é a possibilidade da 

multidimensionalidade, a possibilidade do exercício de uma individualidade que se revela, 

que é relacional (dimensão da alteridade). Trata-se, assim, da revelação do sujeito para o 

mundo (de suas singularidades imanentes ou desenvolvidas em relação com o mundo), bem 

                                                 
1 Douglas Kellner, professor de filosofia da Universidade da Califórnia (EUA) escreve a introdução à 2ª Edição 

de O Homem Unidimensional: estudos da ideologia da sociedade industrial avançada, escrito por Herbert 

Marcuse. 
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como de uma perspectiva transcendente, na medida em que não se restringe ao mundo dado e 

tido como real ou natural (ou histórico), o qual é “cientificamente”2 explicado, mas vai além, 

abrindo-se a possibilidade para lhe atribuir novos significados e perspectivas, bem como agir 

para transformá-lo. 

Para que esta Seção atinja seu objetivo, devemos ao seu término conseguir estudar 

mais profundamente possíveis abordagens para as seguintes questões: (i) as razões pelas quais 

o Homem contemporâneo pode ser percebido como unidimensional; (ii) como a 

unidimensionalidade opera em nossa sociedade atual; e (iii) como este conceito pode ser 

aproveitado na discussão acerca da Diversidade. Para tanto, nos próximos parágrafos tratamos 

de delimitar este conceito tendo em vista uma via de resposta (uma perspectiva) para estas 

questões. 

Antes nos debruçarmos sobre estas questões, entretanto, é válido delimitar a 

abrangência ou jurisdição a qual os termos e conceitos aqui mencionados pretendem dar conta. 

Herbert Marcuse, bem como outros autores aqui mencionados, fazem parte de uma escola 

Crítica a qual tem normalmente como objetivo final uma mudança profunda na forma como 

lidamos com o capital e divisão do trabalho. Não é a intenção deste trabalho discutir 

alternativas ao capitalismo, sua viabilidade ou formas de superá-lo. Portanto, dentro do 

escopo desta dissertação, transcender não diz respeito ou sugere a superação do capitalismo, 

mas sim a possibilidade do sujeito (e, por consequência, da própria sociedade) ter consciência 

sobre a forma como se organiza e poder atuar em mudanças que promovam a superação de 

um estágio de inércia e anestesia (da chamada Consciência Feliz, assim como cunhado por 

Marcuse e explicado mais adiante). Se tal superação ocorreria por meio da superação do 

próprio capitalismo assim como o conhecemos atualmente, não vem ao caso desenvolver 

neste trabalho. A Crítica, como aqui utilizada, tem um caráter fundamentalmente 

metodológico. 

 

 

                                                 
2 Este termo surge entre aspas dado que também será alvo desta crítica, pois o conceito de Diversidade tratado 

pelas organizações (empresas, presentes na economia) fundamenta-se em teoria científica e instrumentos de 

gestão de pessoas. Questiona-se, então, quais os alicerces sobre os quais esta ciência da administração esta 

fundada. 
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2.1 A Crítica como método 

Neste trabalho, como já salientado, há uma preocupação explícita em se discutir o 

tema da Diversidade sob a perspectiva das organizações (i.e. das empresas que adotam um 

discurso, políticas e práticas voltadas à Diversidade e Inclusão, assim como elas mesmas 

definem tal conceito). Neste sentido, estamos tratando senão do “trabalho” e seu fundamental 

e fundante papel na vida do Homem. Esta herança das bases da teoria Crítica (ou do 

Marxismo em geral), é importante haja vista nossa intenção de tratar Diversidade no âmbito 

das corporações, ou seja, onde o trabalho é desempenhado. 

Como nos lembra Lukacs3, o trabalho é “mediador do metabolismo da sociedade 

com a natureza”. O trabalho realiza-se no campo da prática, fundando-se imediatamente em 

teorias erigidas em um contexto histórico-social. Assim, o método dialético materialista-

histórico, buscará observar as conexões entre a consciência (ou teoria) e a realidade. Contudo, 

o que ocorre se a consciência que temos sobre a realidade (por conseguinte, as teorias que se 

reproduzem desta consciência) é em si mesma alienada? Evidentemente, o que se busca é uma 

unidade entre a teoria e a prática, de tal sorte que a realidade (ou um fenômeno) possa ser 

representada pela teoria. Esta representação, não se dá por uma relação rígida dos conceitos, 

mas por uma fluidez e superação dos opostos (base hegeliana da teoria marxista), uma ação 

recíproca em que um conceito passa para dentro de outro. No caso da dialética materialista, os 

conceitos fundam-se na práxis, na ação que repercutirá este movimento recíproco (LUKÁCS, 

2003 p. 67). 

Este método, fluído e dinâmico, terá como objetivo central a transformação da 

realidade. Não é de se espantar que tal método tenha se desdobrado em teses que propuseram 

mudanças radicais na forma como nossa sociedade está organizada, por saber, o comunismo. 

Como já salientamos anteriormente, contudo, queremos utilizar o método, independentemente 

de como e quais impactos sua aplicação tenha tido em outras circunstâncias. Entendemos este 

método relevante pois: (i) preserva, essencialmente, a relação com o momento histórico, sem 

deixar de levar em consideração o movimento que se pronuncia desde períodos anteriores 

                                                 
3 História e Consciência de Classe. Lukács, G. No prefácio da edição de 1967, Lukács faz uma série de ressalvas 

à sua obra, bem como salienta o papel central do trabalho para o Homem. Na leitura de sua obra, consideramos 

tais ressalvas. 
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(dialético); (ii) visa a ação ou transformação, o que se vincula diretamente a iniciativas como 

aquelas relacionadas à Diversidade e Inclusão; e (iii) é Crítico, mantendo a capacidade do 

indivíduo de saber de sua condição alienada, histórica e permitir certa ruptura com esta 

condição, ensejando uma ação mais profundamente transformadora. Nos próximos parágrafos 

pretendemos elaborar um pouco mais cada uma destas características. 

A ciência promete, atualmente, transformar em números quaisquer aspectos da nossa 

vida em sociedade, estando eles vinculados às questões tratadas pela economia (enquanto 

forma organizada de saber), pela sociologia, entre outros. Este comportamento peculiar e 

quase que inegociável da forma que fazemos ciência reproduz com exatidão numérica fatos 

brutos da forma como vivemos em nossa sociedade. Contudo, deixamos de nos atentar para o 

fato de que tal constatação da realidade objetiva, é sempre interpretada à luz de determinadas 

teorias. Há um processo de seleção de dados, abstração e teorização que, possivelmente, 

carregará consigo características específicas adquiridas ou premissas assumidas por aquele 

que a observa. Em resumo, assim como parece ocorrer em algumas vertentes da física 

(quântica, por exemplo), o observador influenciará sobremaneira no resultado do experimento 

(ou, no caso das ciências humanas) na elaboração da teoria acerca de certo fenômeno. Pode 

não haver um distanciamento necessário para que se observe o todo. A proposta da dialética-

materialista é, de alguma forma, voltar a atenção do observador (ou do cientista) para a 

“unidade concreta do todo” (LUKÁCS, 2003, p.73). Este método pode assim ser entendido: 

Por um lado, trata-se de destacar os fenômenos de sua forma dada como 

imediata, de encontrar as mediações pelas quais eles podem ser relacionados 

ao seu núcleo e à sua essência e nela compreendidos; por outro, trata-se de 

compreender o seu caráter e a sua aparência de fenômeno, considerada como 

sua manifestação necessária (...). Essa dupla determinação, esse 

reconhecimento e essa superação simultânea do ser imediato constitui 

justamente a relação dialética. (LUKÁCS, 2003, p. 75-76) 

Por mais que sua aplicação seja problemática, dada o grau de exigência que ele 

impõe e o fato de sermos vinculados ao momento histórico e presentes em determinada 

geografia, a suspensão do juízo quanto a real eficiência dos métodos científicos amplamente 

utilizados e a busca por causas mediatas ou mediações entre o fenômeno e um processo mais 

amplo, abre possibilidade para perspectivas e teorias transformadoras. Ao contrário de se 

incorrer no risco tácito de descrever uma sociedade que corresponda à teoria, busca-se lidar 
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com distintas e variadas determinações e sintetizá-las, criando-se unidade no múltiplo. 

Entretanto, esta unidade almejada com relação ao concreto, por meio da síntese, não 

deve incorrer no equívoco de formar categorias ou conceitos universais, abstratos, eternos que 

não se submetam à totalidade concreta. Isso não quer dizer que outros métodos não sejam 

capazes de escrever com exatidão a realidade objetiva imediata, mas eles perdem o processo 

histórico, o qual é dinâmico e representa determinada função no conjunto histórico do qual 

pertence. Uma vez que conceitos são testados em relação à totalidade, encontramos 

contradições entre eles. Estas contradições representam os próprios limites de tais conceitos 

ou teorias. Já operando numa perspectiva que busca a própria totalidade, pode-se, inclusive, 

perceber que tais contradições são, senão, uma própria condição inerente de determinado 

processo. Desta forma, o conhecimento da totalidade (ou este esforço) permitiria de forma 

mais efetiva a busca de possibilidades de ação transformadoras para resolver estas 

contradições. (LUKÁCS, 2003, p. 81-83) 

Este método, por conseguinte, ambiciona entender a reciprocidade existente entre 

distintos momentos históricos e objetos do conhecimento ali categorizados. Como destaca 

Lukács, todavia, não se trata apenas de uma relação causal entre objetos imutáveis, mas esta 

ação recíproca determina também a própria forma de objetividade de todo objeto. Assim 

sendo, na relação com o todo, qualquer objeto de conhecimento tem sua própria objetividade 

determinada. O trecho a seguir busca esclarecer este assunto: 

‘Um negro é um negro. Somente em certas condições é um escravo. Uma 

máquina de tecer algodão é uma máquina de tecer algodão. Somente em 

certas condições ela se torna capital. Separada dessas condições, ela é tão 

pouco capital quanto o ouro em si é dinheiro ou o açúcar, o preço do açúcar4’. 

Essa mudança contínua das formas de objetividade de todos os fenômenos 

sociais em sua ação recíproca, dialética e contínua, e o surgimento da 

inteligibilidade de um objeto a partir de sua função na totalidade 

determinada na qual ele funciona, fazem com que a concepção dialética da 

totalidade seja a única a compreender a realidade como devir social. 

(LUKÁCS, 2003, p. 85) 

Além deste trecho nos ajudar na compreensão da reciprocidade dentro do método 

dialético, coincidentemente ele nos traz como exemplo a figura do negro, uma das minorias 

amplamente atingidas por políticas e práticas relacionadas à Diversidade e Inclusão. No 

                                                 
4 Trecho reproduzido por Lukács extraído da obra Lohnarbeit und Kapital, MEW 6, de Karl Marx. 
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contexto do debate acerca da Diversidade, a aplicação deste método exige que questionemos o 

lugar específico que o negro assume. Parece evidente que, de alguma forma, a cor de pele (ou 

raça) pode ser tratada como um aspecto da Diversidade em função de um movimento 

histórico que retroage alguns séculos, ligado a um passado escravocrata etc. Porém, mais do 

que isso, ao colocar a cor de pele como fator de diferença (ou aspecto que se existente em um 

certo grupo de pessoas, torna este mesmo grupo mais “diverso”), não estaríamos cometendo o 

equívoco de estabelecermos uma relação imediata (de causalidade) em que a cor da pele é 

determinante para uma diferença não apenas física, mas de comportamento e elaboração de 

ideias? Se não for um equívoco, neste caso, deixamos de lado o aspecto mais profundo da 

Diversidade, que é o próprio homem. Se há diferenças, a sua principal causa é o singular, o 

indivíduo, não uma categoria ao qual, de forma deliberada (e marcadamente histórica) o 

enquadramos. Claro que em função de sua condição social, da discriminação racial, os negros 

compartilham determinada visão sobre certos aspectos da vida, mas não podemos ignorar que 

se tratam de indivíduos singulares. As politicas de Diversidade, em larga medida, 

negligenciam o indivíduo e tornam naturais (ou naturalizam) como causa das diferenças, o 

simples fato de ser negro (isto é, privilegia a categoria). Uma organização possuir uma certa 

quantidade de negros em seus quadros, por si só, não apresentaria o poder da Diversidade em 

termos de novas perspectivas ou visão de mundo. Um negro que tenha frequentado as mesmas 

escolas, tido as mesmas oportunidades de um branco, possivelmente terá mais em comum do 

que divergências com o grupo hegemônico com que se relaciona. Em última análise, fica em 

segundo plano políticas que permitam uma real ampliação das perspectivas de mundo, bem 

como o desenvolvimento de condições que possibilitem estes indivíduos de demonstrarem sua 

real visão sobre diversos assuntos.  

Ao desprezarmos a ligação do fenômeno com seus aspectos históricos e, por isso, 

transitórios, o alçamos a condição de um objeto imutável (ou supra-histórico) – neste caso, ser 

negro, por si só, seria causa da diferença. Se pensarmos, hipoteticamente, uma sociedade em 

que não haja preconceito com relação à cor de pele, bem como não tenha ocorrido a 

marginalização de pessoas com esta característica, o fato de ser negro implicaria somente em 

na existência de uma diferença física e visível. Este claramente não é o caso atual, pois há 

preconceito e a categoria historicamente criada denota alguma homogeneidade entre seus 

indivíduos. Mas este exercício de hipótese serve apenas para chamar nossa atenção para o fato 
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de que a ligação que fazemos entre ser diferente (de forma mais profunda que simplesmente o 

aspecto físico) e ser negro é uma construção social e histórica. Isso não quer dizer que o 

conhecimento que se faz de sua observação enquanto fenômeno isolado no tempo esteja 

equivocada, mas devemo-nos atentar para o fato de que ele não representa uma ideia de 

totalidade. O fenômeno está circunscrito em um determinado espaço e tempo, e dele não 

podemos esperar validade ilimitada e universal. Se o fizermos, em boa medida, este 

conhecimento será fruto de uma visão de mundo parcial, tomando como “necessárias” (e, por 

conseguinte, imutáveis) relações que são oriundas de aspectos socioeconômicos transitórios 

ou, minimamente, contingentes a certas condições (LUKÁCS, 2003, p. 85-86). 

De uma forma geral, na aplicação do método dialético-materialista, dado o seu mais 

elevado grau de abstração, busca-se compreender: 

(...) o movimento da sociedade humana em suas leis internas E, ao 

mesmo tempo, como produto dos próprios homens e das forças que 

surgiram de suas próprias relações e escaparam do seu controle. As 

categorias econômicas tornam-se, portanto, dinâmicas e dialéticas em duplo 

sentido. Elas interagem constantemente como categorias “puramente” 

econômicas e nos ajudam a compreender todo corte temporal feito evolução 

social. (LUKÁCS, 2003, p. 88 – grifo nosso) 

A ideia de “totalidade” aqui apresentada é fundamental para este trabalho. Como 

veremos na próxima Seção, Diversidade é recorrentemente tratada pelas teorias da 

Administração como um “algo”, objeto o qual se exige gerenciamento. Mais do que isso, 

alguns aspectos tratados como Diversidade são naturalizados (como, por exemplo, a questão 

dos negros), processo que nos parece arraigado a um movimento histórico e social. As teorias 

e aparato conceitual que se colocam como mainstream e são adotados pelas organizações, 

como veremos, preocupar-se-á com metas quantificáveis e, sobretudo, com resultados 

financeiros (bottom line5), perdendo de vista o indivíduo se aí recair alguma contradição ou 

dificuldade para tais metas. Uma primeira contestação à proposta deste trabalho é evidente: 

mas não é papel das empresas gerarem lucros para seus acionistas, o que viabiliza um projeto 

de sociedade em constante desenvolvimento, com criação de riqueza e empregos? De fato, 

para que tais organizações com fins lucrativos sejam eficientes e bem-sucedidas nos seus 

mercados de atuação, naquilo que em finanças chamaríamos de perpetuidade, saudáveis 

                                                 
5 Este termo em inglês é bastante utilizado por empresas em qualquer parte do mundo para designar o resultado 

final (por isso bottom) de um negócio, sobretudo sob a perspectiva financeira. 
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resultados econômico-financeiros são uma condição imprescindível. Por outro lado, será que 

não poderíamos (ou deveríamos) ampliar a responsabilidade destas organizações em um 

contexto histórico em que elas se tornam maiores que determinadas nações6? 

Diversidade e Inclusão, tem uma dimensão ética que, em muitos casos, não parece 

ser alvo das teorias vigentes ou presente nas iniciativas formalizadas pelas organizações. A 

dimensão ética inerente à discussão sobre Diversidade parece ser contingente ao objetivo final 

e precípuo destas organizações, que é o crescimento das receitas e da participação de mercado 

(ou market share, como parecem preferir, inclusive no Brasil) e lucratividade. Também neste 

sentido a noção de “totalidade” é fundamental. Não nos parece adequado, nas organizações 

discutirmos Diversidade apenas pelo viés do gerenciamento ou inclusão de minorias. Sendo 

estas empresas tão relevantes em termos de tamanho, bem como sendo o espaço onde se dá a 

realização do trabalho, hoje elas são também fundamentais para que qualquer ação 

transformativa de nossa sociedade se realize. 

2.2 O Homem unidimensional 

Nesta segunda parte da Seção, aprofundaremos em um conceito chave que a Crítica 

traz à tona e que pode ser explorado à luz da discussão envolvendo o tema Diversidade: a 

unidimensionalidade, assim como proposta por Herbert Marcuse. Se por um lado Diversidade 

implica uma ampliação no espectro de possibilidades de significação do mundo e respectiva 

capacidade de transformá-lo, não parece possível conciliar Diversidade com esta suposta 

unidimensionalidade do homem contemporâneo. Ao definirmos o conceito de 

unidimensionalidade, teremos uma melhor perspectiva sobre como dar conta deste potencial 

paradoxo, o qual será explorado mais ao final deste trabalho. 

Antes de passarmos a elaboração dos conceitos, entretanto, vale ressaltar que o 

trabalho de Marcuse busca elaborar uma crítica cujo pano de fundo é uma sociedade cujo 

projeto é a dominação e controle do indivíduo. Importante para este trabalho, não é questionar 

a existência da luta de classes ou o modelo vigente em que nos organizamos socialmente e 

                                                 
6 Em termos de valor de mercado (Market Capitalization) das empresas ou receitas anuais destas empresas vis-à-

vis o produto interno bruto (PIB) de certos países. Por exemplo, em agosto de 2018, o valor de mercado da 

empresa Apple atingiu a marca de USD 1 trilhão, o que representaria isoladamente a 17ª maior economia do 

mundo. 
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produzimos os bens necessários para nossa existência. Mas conceitos elaborados por Marcuse, 

entre outros autores como Adorno, Horkheimer, Benjamin, Habermas, podem ser bastante 

úteis para nos dar uma perspectiva sobre questões do homem da atualidade. Enfim, parece-nos 

válido questionar: em qual medida temos sido capazes de elaborarmos ideias e conceitos, bem 

como agirmos com base em uma visão singular, própria e distinta, que de alguma forma ousa 

romper ou transcender o estabelecido? 

2.2.1 O distanciamento de si – alienação e reificação 

Fundamental discutirmos dentro do escopo da Diversidade, a possibilidade com que 

os indivíduos possam exercer sua singularidade, liberdade de pensamento e, por fim, de ação. 

Por conseguinte, uma ruptura com necessidades a ele imposta seria essencial para que tal 

possibilidade se materializasse em ações transformadoras ou, ao menos, para que a forma 

como pudéssemos lidar com a realidade ganhasse novas perspectivas trazidas por indivíduos 

distintos que aportariam novas visões de mundo à infinidade de alternativas possíveis. 

Com relação a estas “necessidades”, interessante observar sua estreita ligação com o 

momento histórico, isto é, com o período em que vive um determinado indivíduo. 

Evidentemente muitas das necessidades humanas são fisiológicas ou se repetem em qualquer 

tempo, mas outras tantas vinculam-se ao momento histórico e até uma determinada região 

onde vive um indivíduo (MARCUSE, 2015, p. 44). A seguir buscaremos discutir como estas 

necessidades, desejos ou pulsões operam nos indivíduos. 

Como propõe Freud, em sua obra Mal-Estar na Civilização, a finalidade da vida e 

desejo humano é a felicidade, cuja estratégia considerará tanto a vivência de fortes prazeres 

(meta positiva), quanto a busca por anular a exposição a dores ou desprazeres (meta negativa). 

Ligada sobremaneira à subjetividade particular de cada um, esta busca segue o princípio do 

prazer. Aquilo que Freud chama de felicidade, relaciona-se muito mais a uma “satisfação 

repentina de necessidades altamente represadas, e [que] por sua natureza é possível apenas 

como fenômeno episódico”. Contudo, as barreiras que se colocam à frente desta busca pela 

felicidade advém, sobretudo, de três fontes: (i) a fragilidade do próprio corpo, fadado ao 

declínio; (ii) o mundo externo, que pode se impor sobre nós; e (iii) as relações humanas e 

fragilidades das normas que regulam estas relações (FREUD, 2010, p. 29-31). 
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Dada a dificuldade para satisfação dos seus desejos (ou pulsões), o princípio do 

prazer converte-se no princípio da realidade. Em outras palavras, adota-se uma postura mais 

cautelosa e, face aos riscos envolvidos, envida-se maiores esforços na redução do sofrimento 

do que na busca pelo prazer. Se o mundo que nos rodeia, incluindo as relações humanas, por 

vezes e recorrentemente recusa-se a nos dar a chance de saciar nossos desejos, alguma forma 

de vazão deve ser dada a estes impulsos (ou pulsões). Devemos, então, agir de forma a 

controlar ou redirecionar estes impulsos instintuais. Este segundo caso, o redirecionamento 

das metas dos instintos que não poderiam ser atingidas em função de uma impossibilidade 

dada pelo mundo exterior, dá-se o nome de sublimação (FREUD, 2010, p. 33-35). Em uma 

sociedade como a atual, com tamanha complexidade institucional, uma miríade de regras e 

convenções morais (ética e etiqueta), esta estratégia poderia adquirir papel bastante 

expressivo, haja vista a enorme repressão que se coloca perante impulsos instituais 

particulares. 

Há controvérsia sobre o conceito de sublimação em Freud, haja vista ele ter 

trabalhado o assunto em diversos trabalhos sem tê-lo explorado ou definido de forma 

organizada e final em nenhum deles. De qualquer forma, este conceito nos será caro mais 

adiante nesta Seção ao introduzirmos a ideia da dessublimação repressiva. Vale apenas 

reforçar a ideia de que tal sublimação reorienta a meta de nossas pulsões originárias (sexual 

ou erótica em Freud) na efetiva realização do prazer em meta distinta. Com maior ou menor 

força, algum nível de prazer seria atingido, ou seja, a sublimação não é, de forma mais direta e 

imediata, a repressão de um desejo (ou um recalque), mas uma possibilidade viável de prazer 

dado o meio em que um determinado indivíduo vive, sendo uma estratégia que busca tornar 

funcional um sujeito cuja subjetividade confronta-se com a objetividade externa a ele (na 

relação com o mundo ou outros indivíduos). 

Também relevante observar que o sujeito é, em boa medida, consciente de tal 

desarranjo entre si e o mundo (subjetividade e a realidade) e ao lançar mão da sublimação, 

segundo a interpretação marcusiana de Freud, estaria exercendo a recusa ao princípio de 

realidade, uma não aceitação da ordem do mundo e, por conseguinte, denotaria a conservação 

da capacidade crítica do indivíduo frente aquilo que lhe parece injusto ou inadequado. O 

indivíduo é consciente de tal conflito entre sua subjetividade e o mundo, preservando assim 
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uma brecha para se posicionar e agir de forma a transformá-lo – trata-se daquilo que Marcuse 

chama de “consciência infeliz”, assunto que retomaremos mais adiante nesta Seção. 

Podemos notar que, em relação ao exposto anteriormente, a forma particular como 

uma sociedade está organizada (ou seja, seu momento histórico) será importante fonte de 

repressão ou de total aniquilamento de determinados desejos individuais. Daí podemos 

concluir também, tomando por base esta tese freudiana, de que as necessidades ou desejos de 

um indivíduo vinculam-se ao momento em que estão sendo vivenciadas. Em outras palavras, 

o desejo ou necessidade que se coloca como alternativa de uma meta original pulsional 

reprimida, quando aplicada a estratégia de sublimação, tem ligação profunda com o contexto 

material-histórico em que o indivíduo vive. A troca de metas se dá por alternativas 

disponíveis ao indivíduo em dado momento. Se a repressão é característica inerente da vida 

em sociedade (uma imposição da civilização), naturalmente as necessidades, mesmo que não 

nos damos conta disso, articulam-se com a forma como esta mesma sociedade está organizada, 

ou seja, vincular-se-á aos interesses dominantes daquela sociedade. O trecho a seguir nos 

auxilia a esclarecer o assunto: 

Não importa quantas dessas necessidades tenham podido se tornar próprias 

do indivíduo, reproduzidas e fortificadas pelas condições de sua existência; 

não importa o quanto ele se identifique com elas e se encontre a si mesmo ao 

satisfazê-las, elas continuam a ser o que foram desde o início – produtos de 

sociedade cujo interesse dominante exige repressão. (MARCUSE, 2015, p. 

44) 

Em suma, parte das necessidades que se apresentam ao indivíduo são construções 

sociais alheias a ele próprio. Tratam-se de necessidades que estão condicionadas e são 

fundamentais para que o próprio modelo social vigente sobreviva.  

Atualmente as possibilidades de consumo de bens ou serviços, de acesso à diferentes 

métodos de se vivenciar experiências ou de se juntar a determinadas “tribos” que 

compartilham certas filosofias de vida parecem sem fim. Mais do que isso, tendo ou não a 

possibilidade de realização destas possibilidades, a necessidade ou desejo de realizá-las é 

compartilhada pela ampla maioria da população. Tanto a celebridade bilionária quanto o seu 

segurança privado dividem em larga escala a mesma extensa lista de desejos, com a diferença 

de que o primeiro pode realizar boa parte desta lista, enquanto o segundo alimenta sonhos. 
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(MARCUSE, 2015, p. 46-47) 

A questão não é quantitativa, isto é, a abrangência do leque de opções disponíveis 

para o indivíduo, mas qualitativa. Relevante é entender a efetiva escolha feita pelos indivíduos 

e observar que elas parecem convergir mais do que entrar em conflito. Este ponto coloca em 

xeque a ideia de conflito de classes sociais, pois parece haver uma tendência harmonizadora 

operando no espectro geral de nossa sociedade, de forma que em todos os níveis haja um 

interesse relativamente comum. Se isso não é o caso, e não entraremos nesta espinhosa 

questão neste trabalho, no mínimo parece-nos razoável indicar a existência de uma tendência, 

consciente ou inconsciente por parte dos indivíduos de todos os espectros sociais, para que o 

sistema estabelecido opere e se perpetue. 

Sobre este assunto, Marcuse observa o seguinte: 

Nós estamos novamente diante de um dos mais irritantes aspectos da 

civilização industrial avançada: o caráter irracional de sua racionalidade. Sua 

produtividade e eficiência, sua capacidade de aumentar e ampliar 

comodidades, de transformar o desperdício em necessidade (...), a dimensão 

com que essa civilização transforma o mundo objetivo em uma extensão do 

corpo e do espírito (mind) torna questionável a própria noção de alienação. 

As pessoas se reconhecem em suas mercadorias (...). O próprio mecanismo 

que une o indivíduo à sua sociedade mudou e o controle social está ancorado 

nas novas necessidades que essa sociedade produziu. (MARCUSE, 2015, p. 

47) 

Todo este sistema e forma de vida é tão bem-sucedido que expressar-se ou agir de 

forma que o coloque sob juízo ou dúvida parece um ato de insanidade. Sob uma aura de 

racionalidade técnico-científica, uma administração sofisticada de suas formas de reprodução, 

qualquer possibilidade de crítica fica amplamente reduzida. Sua eficiência promove 

significativa perda na capacidade do sujeito em operar numa dimensão distinta. Como destaca 

Freud ao tratar da religião como delírio das massas: “quem partilha o delírio, jamais o percebe” 

(FREUD, 2010, p. 38). Em alguma medida, analogamente, este modo de vida baseado no 

consumo e satisfação ampla de desejos desnecessários é também um delírio coletivo. 

Antes de avançarmos, vale esclarecermos o conceito de alienação aqui tratado. No 

prefácio da edição de 1967, Lukács explora o assunto, inclusive como forma de orientar o 

leitor para equívocos que cometeu ao escrever a obra original (em sua 1ª edição). Ele nos 
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adverte que é uma condição humana (isto é, inerente e indissociável ao indivíduo) a 

exteriorização (Entäusserung), voltando ao conceito hegeliano de alienação. Em sua relação 

com o mundo, necessariamente há a necessidade de se lidar com aquilo que lhe é exterior, 

inclusive por meio da linguagem que objetiva os pensamentos. Em outras palavras, este 

conceito refere-se a uma objetivação presente no dia-a-dia de qualquer ser humano. Mas sob o 

enfoque Crítico, que aqui queremos utilizar, entende-se alienação de forma distinta. Segundo 

ele: 

Somente quando as formas objetificadas assumem certas funções na 

sociedade, que colocam a essência do homem em oposição ao seu ser, 

subjugam, deturpam e desfiguram a essência humana pelo seu ser social, 

surge a relação objetivamente social da alienação e, como consequência 

necessária, todos os sinais subjetivos da alienação interna. (LUKÁCS, 2003, 

p. 27) 

A alienação seria, portanto, uma desvinculação entre a subjetividade do indivíduo e a 

realidade objetiva que dele exige outro comportamento, o que ocorre sob certas condições 

sociais (não se trata de uma condição intrinsicamente humana e ligada a sua subjetividade). 

Para Marcuse, como desdobramento material-histórico e evolução da sociedade, o processo de 

alienação do sujeito atinge um estágio mais sofisticado. A própria realidade objetiva é 

alienada, pois nela se vivencia um projeto de vida em si alienado, cujo sujeito entende atendê-

lo de forma plena. Não havendo brecha para uma elaboração crítica da realidade, uma “falsa 

consciência”, operando com a racionalidade desenvolvida e oriunda do sistema que produziu 

esta razão, torna-se a própria consciência. Haveria, consequentemente, um certo alinhamento 

entre o interior (subjetividade) e o exterior (objetividade), de forma que este potencial conflito 

seja anulado. Face aos benefícios que a realidade parece nos trazer, não haverá incentivo para 

qualquer mudança qualitativa na forma como vivemos, tanto sob uma perspectiva individual 

quanto coletiva. Este é o berço para o surgimento do pensamento e comportamento 

unidimensional. (MARCUSE, 2015, p. 49-50) 
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Além da alienação, outro conceito interessante e que normalmente o acompanha é o 

da reificação. Este termo é importante pois: 

[a essência da estrutura da mercadoria] se baseia no fato de uma relação 

entre pessoas tomar o caráter de uma coisa e, dessa maneira, o de uma 

“objetividade fantasmagórica” que, em sua legalidade própria, rigorosa, 

inteiramente fechada, oculta todo traço de sua essência fundamental: a 

relação entre homens. (LUKÁCS, 2003, p. 194 – grifo nosso) 

Esta observação é pertinente a este trabalho pois, Diversidade ocorre em função da 

própria pluralidade inerente ao ser humano. Contudo, para que esta pluralidade seja capaz de 

se revelar e tomar nossa vida com mais amplas e diversas perspectivas, isto é, para seja 

possível da pluralidade extrair sua riqueza e termos um mundo com mais cores e significados 

(mais espesso, como poderia trabalhar Merleau-Ponty 7 ), é condição imprescindível a 

possibilidade de revelar-se como sujeito (expor sua própria subjetividade), bem como de lidar 

com a subjetividade alheia (intersubjetividade). Se (i) em função da alienação tal 

subjetividade não se revela e (ii) no mundo objetivo nossas relações não permitem ou 

dificultam que seja estabelecida uma relação entre sujeitos (seres humanos), dada a reificação 

da relação destes mesmos sujeitos entre si (caráter de mercadoria); qualquer chance de se 

transcender as possibilidades objetivas oferecidas pelo mundo, de uma ação transformadora, é 

anulada. A unidimensionalidade se faz presente e a ação do indivíduo estará circunscrita à 

manutenção e reprodução daquilo que já existe. Haveria assim, mais “conformidade” do que 

diversidade. 

Esta redução do homem ao estado de coisa (a reificação) fica mais evidente ao 

analisarmos o papel da racionalização que se faz presente em diversas esferas de nossa vida, 

contribuindo mais uma vez para o fechamento da possibilidade de uma multidimensionalidade. 

 

 

 

 

                                                 
7 Em Fenomenologia da Percepção Maurice Merleau-Ponty utiliza este termo. Neste trabalho ele aborda a 

questão da relação do sujeito com a alteridade e suas possibilidades de conhecer o mundo, que se dá sempre na 

sua relação e abertura para o mundo. Neste sentido, é fundamental para o sujeito a intersubjetividade, relação 

dele com o outro e com as coisas do mundo, assim dando-lhe significado. 
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2.2.2 A racionalidade técnico-científica 

A racionalidade implica, em larga medida, na possibilidade de se calcular, mensurar, 

quantificar o máximo possível o trabalho, o comportamento, resultados organizacionais etc. 

Tal racionalidade, a qual repercute na técnica e ciência, contribui para a unidimensionalidade 

discutida até aqui. 

Um aspecto importante da racionalização é a especialização: o fruto do trabalho 

humano é apenas uma parte de um todo mais complexo cujo resultado mediato, no mundo 

atual, é de difícil observação objetiva (ou seja, podemos observar os resultados imediatos e 

parciais de seu trabalho, mas pouco conseguimos dizer sobre seus impactos no todo). Esta 

fragmentação do trabalho e, por consequência, da própria responsabilidade do indivíduo sobre 

um todo maior e mais complexo que a realidade vinculada às suas atividades atomizadas, é 

fundamental para sua alienação. Adicionalmente, neste contexto, o indivíduo valerá aquilo 

que consegue render em termos da execução de atividades programadas para atingir os 

objetivos parciais a ele designados, mensurados por tempo, resultados financeiros ou outras 

perspectivas tidas como objetivas. 

Por se tratar de um sistema fechado, com “leis próprias”, o trabalho do indivíduo 

assume um caráter contemplativo, segundo Lukács. Ele se refere em especial, evidentemente, 

à época de sua obra, ao trabalho fabril. Mas, como já salientamos, nos escritórios de hoje, não 

se espera que o indivíduo opere fora das regras e leis próprias do modelo vigente. Em última 

análise, tal caráter contemplativo ainda existe, pois aquele que trabalha no escritório segue 

aquilo que está disposto nos manuais de comportamento e conduta, os dispositivos técnicos 

ligados ao seu trabalho, os conceitos desenvolvidos na prática e no mundo acadêmico, para 

que possa entregar aquilo que seja o objetivo maior da organização em que trabalha. 
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Este caráter contemplativo poderia, de alguma maneira, traduzir-se num 

comportamento em conformidade com aquilo que se esperaria de um indivíduo sob certas 

condições. Segundo Lukács: 

(...) a essência do cálculo racional se baseia no reconhecimento e na previsão 

do curso inevitável a ser tomado por determinados fenômenos de acordo 

com as leis e independentemente do ‘arbítrio individual’. O comportamento 

do homem esgota-se, portanto, no cálculo correto das oportunidades desse 

curso (cujas ‘leis’ ele já encontra ‘prontas’), na habilidade de evitar os 

‘acasos’ perturbadores [o atual risk management] por meio da aplicação de 

dispositivos de proteção e medidas defensivas (LUKÁCS, 2003, p. 218 – 

comentário nosso) 

Entretanto, se este for o caso, onde haveria espaço para o poder criativo, disruptivo 

(palavra que está tanto em voga) tão valorizados e requeridos em um bom profissional 

contemporâneo? Inclusive, como veremos na próxima Seção, tal poder criativo seria maior 

quanto mais presente se fizer a tal Diversidade no quadro de funcionários de uma empresa? 

Esta pergunta é, ao menos parcialmente, assim respondida: 

O elemento ‘criador’ só é reconhecível pelo grau de autonomia relativa ou 

de subserviência completa com que as ‘leis’ são aplicadas, isto é, até que 

ponto o comportamento puramente contemplativo é rejeitado. Mas a 

diferença do trabalhador em relação a cada máquina, do empresário em 

relação ao tipo dado de evolução mecânica, e do técnico em relação ao nível 

da ciência e da rentabilidade de suas aplicações técnicas, é uma variação 

puramente quantitativa, e não uma diferença qualitativa na estrutura da 

consciência. (LUKÁCS, 2003, p. 219) 

No interior do processo do trabalho, todos que ali operam tem seu poder criativo 

limitado às regras estabelecidas pela estrutura vigente, de produção e reprodução do capital. 

Eles responderão pelos resultados mensuráveis obtidos, e comparados uns aos outros em 

respeito a tais resultados. O indivíduo valerá mais quanto mais atingir determinados 

resultados, racionalmente quantificáveis. A consciência, alienada e fruto de uma relação 

reificada do indivíduo com a alteridade, não despertará para mudanças qualitativamente 

diferentes ou transformadoras. Disrupção, neste sentido, será a criatividade condicionada e 

obediente. Esta criatividade não se submete as formas, aplicações ou funcionalidades de 

determinada mercadoria (incluindo serviços), mas submete-se as formas tradicionais de 

manutenção do estado de reprodução de nossa vida. Tal criatividade, como já discutimos, não 

é crítica. Opera apenas na dimensão da realidade objetivamente percebida. 
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Tal racionalidade, atuando sobre um homem fragmentado (especialista) cujo trabalho 

foi atomizado, dificulta sua capacidade de observar a totalidade. Dentro de uma racionalidade 

técnico-científica, mas parcial, o “todo” pode seguir caminho indesejado. Assim sendo, há 

chance de um resultado irracional em sua totalidade, ainda que a prática seja totalmente 

racional, quantificável e calculada nas partes que o compõe. Este parece ser o caso, por 

exemplo, do consumo ostensivo, o qual é incentivado a todo custo, meta inegociável dentro 

das organizações (vendas crescentes ano após ano), mas que representam ao conjunto de 

nossa sociedade (em termos globais) tamanho risco à sustentabilidade de nossa vida (sob 

diversos aspectos – consumos de insumos, produção de lixo, entre muitos outros aspectos). 

Como destaca Marcuse, tal racionalidade não se limita a esfera do trabalho. Fora dele, 

ela se apropria do nosso tempo livre, de momentos e oportunidades em que o indivíduo 

poderia lidar com o contraditório, com o conflito. Ele ressalta: 

O reinado de tal realidade unidimensional não significa que o materialismo 

exerça o domínio e que as ocupações espirituais, metafísicas e boêmias 

estejam sumindo aos poucos. Ao contrário, há muito de ‘louvemos juntos 

essa semana’, ‘Porque não experimentar Deus’, Zen, existencialismo e 

modos de vida beatniks. Mas tais modos de protesto não são mais 

contraditórios com o status quo e não são mais negativos. Eles são antes a 

parte cerimonial do behaviorismo prático, sua negação inofensiva e são 

rapidamente digeridos pelo status quo como parte de sua dieta saudável. 

(MARCUSE, 2015, p. 51) 

De fato, observamos um amplo espectro de opções de lazer, que tratam de 

espiritualidade etc. Contudo, quando não são atividades que nos fazem mais preparados para 

enfrentar o dia-a-dia do trabalho (vide o atual sucesso daqueles que promovem cursos de 

coaching, de liderança, desenvolvimento de autoestima), são apenas um passatempo que nos 

entretém e mantém-nos anestesiados (ou alienados) da realidade que nos cerca. Na visita a um 

museu, em uma mera ida ao teatro, preponderantemente busca-se uma certa satisfação estética, 

entretenimento. Se esta “experiência” nos expõem ao contradito, se ela representa algum nível 

de recusa, se se faz ali algum tipo de protesto, logo sairá de cartaz por falta de público. Como 

nos alerta Baudrillard8, “a inflação ou excesso de signos” paradoxalmente nos causa uma 

                                                 
8Como extraído do artigo “Imagem e Enigma” de Ricardo Fabbrini. Cadernos de Estética Aplicada. Jul-Dez 

2016. Nele o autor destaca a contribuição de Jean Baudrillard à discussão estética, trabalhando trechos da obra 

“Simulacro e Simulação” entre outros trabalhos. A este respeito, ele observa que em uma sociedade da 
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“deflação nos sentidos”. Enfim, a enorme quantidade de possibilidades na destacada “dieta” 

mencionada por Marcuse, acaba por se diluir no seu conjunto. 

Para Marcuse: 

Quando esse ponto é alcançado, a dominação – disfarçada de afluência e 

liberdade – estende-se a todas as esferas da existência pública e privada, 

integra toda oposição autêntica, absorve todas as alternativas. A 

racionalidade tecnológica revela seu caráter político quando ela se torna o 

grande veículo da mais perfeita dominação, criando um universo 

verdadeiramente totalitário, na qual a sociedade e natureza, o espírito (mind) 

e o corpo são mantidos em um estado de permanente mobilização para a 

defesa desse universo. (MARCUSE, 2015, p. 54) 

No trecho anterior, Marcuse utiliza o termo “dominação”. Como já comentamos, não 

precisamos entender, no contexto deste trabalho, se se trata de algum tipo de opressão ou ação 

consciente de determinada classe social sobre outra (como ocorre, de alguma forma, na leitura 

de Marcuse acerca da sociedade de sua época). Mas parece-nos razoável pensar que, 

independentemente do agente causador e do grau de consciência que possa ter (não 

entendemos haver tal agente no contexto de uma luta de classes), tal dominação ocorra, dado 

que de parte a parte buscar-se-á defender esta estrutura ou não refutá-la. Sob o véu da 

racionalidade e com base em fundamentos teórico-científicos, mesmo que inconscientemente, 

esta “dominação é transfigurada em administração” (MARCUSE, 2015, p. 65). 

A racionalização apresenta duas faces: a utilização de instrumentos racionais, uma 

gestão e divisão científica do trabalho que repercutem em importante ganho de produtividade, 

resultando em um incremento no padrão de vida. Por outro lado, esta racionalidade 

desenvolve um “padrão de mente e comportamento que justificou e absolveu até mesmo as 

características mais destrutivas e opressivas” (MARCUSE, 2015, p. 155) 

A técnica e ciência, racionais por excelência, lidam com a objetividade, com aquilo 

que pode ser capturado pela experiência (empirismo) e quantificado, mensurado, testado e 

reproduzido. Neste contexto, elementos morais como o justo, estéticos como o belo, por 

                                                                                                                                                         
hipervisibilidade, as imagens são superficiais, sem enigma, vazias pois seriam neutras, possuindo apenas “signos 

permutáveis segundo a lógica da mercadoria”. 
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exemplo, colocam-se no campo da subjetividade. Como trabalhado por Kant9, ainda de forma 

incipiente em relação àquilo que se tornaria a ciência atual, a jurisdição em que opera o 

conhecimento requer uma ligação com a experiência possível, com o mundo objetivo, mesmo 

que sob a figura de fenômenos (não da coisa em si, a qual seria inacessível). Fora desta 

jurisdição está a moral, a justiça e o direito, temas que devem ser debatidos, mas os quais não 

podemos conhecer como na ciência. Neste campo a liberdade poderia ser tratada, por exemplo. 

Mas dificilmente, dentro desta perspectiva técnico-científica, poderíamos ir além de um 

“tatear às cegas”, para utilizar uma expressão kantiana, quando lidamos com estes aspectos de 

nossas vidas. Marcuse ressalta-nos que estas ideias (no campo moral, estético etc.) “se tornam 

meros ideais, e seu conteúdo concreto, crítico, evapora em uma atmosfera ética ou metafísica 

(MARCUSE, 2015, p. 156) 

Levada às últimas consequências, a abordagem científica preocupar-se-á mais com 

aquilo que tem condições de responder. Neste sentido, esta racionalidade substitui a questão 

metafísica “o que é...?” pelo funcional “Como...?” e produz uma certeza prática (ainda que 

sempre provisória, como teorizado por Karl Popper, por exemplo). Com base, então, na 

“factualidade bruta da matéria”, a ciência coloca-se em posição de neutralidade. Ela descreve 

e explica o funcionamento de algo, assim como, consequentemente, indicará formas ou 

instrumentos para controlar determinados fenômenos. Na perspectiva técnico-científica, 

portanto, terão validade aspectos observáveis empiricamente e quantificáveis, repercutindo 

inclusive sobre o próprio indivíduo, que acaba reduzido à condição de instrumento. 

(MARCUSE, 2015, p. 159-165) 

Esta aparente neutralidade leva-nos recorrentemente a negligenciar o próprio limite 

científico: além da provisoriedade inerente epistemologicamente à ciência de uma forma geral, 

a matematização da realidade objetiva é uma forma de lidar com os objetos de conhecimento, 

refletindo apenas uma relação causal parcial. Assim, este método não prevê novos modos 

qualitativos de perceber o humano, ou suas relações com a natureza (ou realidade objetiva). A 

ciência moderna, por conseguinte, é um “sistema verdadeiramente ‘hipotético’, dependendo 

de um sujeito que o valida e o verifica”. (MARCUSE, 2015, p. 169-171) 

                                                 
9 Kant, I. Crítica da Razão Pura. Tradução: Fernando Costa Mattos. 4ª Edição. Petrópolis – RJ: Editora Vozes, 

2015. 
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Concluindo, a racionalidade técnico-científica 

(...) se torna o grande veículo de reificação – reificação em sua forma mais 

madura e efetiva. A posição social do indivíduo e sua relação com os outros 

parece não apenas ser determinada pelas qualidades e leis objetivas, mas 

essas qualidades e leis parecem perder seu caráter misterioso e 

incontrolável; elas aparecem como manifestações calculáveis da 

racionalidade (científica). O mundo tende a se tornar substância de total 

administração, que absorve até mesmo os administradores. (MARCUSE, 

2015, p. 172 – grifo nosso)  

O indivíduo assume triplo papel, (i) sendo quem formaliza os conceitos técnicos 

científicos (o qual é provisório, hipotético e determinado historicamente); (ii) aplicando tais 

conceitos no mundo prático e objetivo, atuando como administrador dos objetos no mundo 

(mundo-objeto); e (iii) sendo ele mesmo um objeto a ser administrado. O cálculo, a medida e 

o gerenciamento são imperativos, sobrepondo-se à relação entre os homens e aquelas 

qualidades que estão fora do escopo reacional-científico. O humano é desumanizado e 

reduzido à condição de instrumento passível de gerenciamento, despojado de qualidades 

inúteis para funcionamento, manutenção e reprodução do sistema vigente. 

Na atualidade, tal racionalidade parece adquirir características tênues, escondendo-se 

sob uma realidade que parece tornar o trabalho mais intelectual face à modernização das 

fábricas, o surgimento de robôs, inteligência artificial, entre outros tantos impressionantes e 

úteis avanços tecnológicos que nossa sociedade alcançou. Talvez seja apenas uma aparência. 

Pois, vemos nos escritórios pessoas operarem dentro de uma mesma lógica, que privilegia, em 

decorrência da estrutura própria do modo de vida vigente, uma relação mercantil. A 

reprodução do sistema depende da troca de mercadorias (relação de troca versus relação de 

uso) e, nos escritórios, como já salientado, aquilo que chamam de bottom line determinará as 

ações. Indivíduos buscam atingir metas e vencer um jogo que lhe é extrínseco, podendo não 

representar necessariamente metas que se alinham com sua condição individual interna, sua 

própria subjetividade. Toda a racionalidade técnica e instrumentalidade será colocada à 

disposição daqueles que devem administrar tais empreendimentos e atingir determinadas 

metas empresariais. 

Como exemplo disso, podemos citar o mercado educacional: escolas em toda parte 

buscam vencer em um mercado bastante concorrido (i.e. gerar lucros expressivos para seus 
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acionistas ou garantir relevante fatia do mercado), procurando atrair para seus quadros 

discentes alunos que têm como objetivo qualificar-se para o mercado de trabalho. Isto não 

representaria problema algum, exceto pelo fato de que toda a estrutura escolar passa a se 

organizar para colocar o aluno nas universidades, as quais “vendem”, como sua principal 

mercadoria, tal qualificação. E aquilo que o famigerado mercado de trabalho exige é 

justamente alguém que saiba operar as ferramentas ou instrumentos que as mantém as 

organizações que ali operam vencedoras neste mesmo jogo. Assim, perdemos a escola e a 

universidade como alternativa para a formação de um cidadão crítico e transformador da 

sociedade e ganhamos fábricas de formação em massa de indivíduos (eles também 

mercadorias, já que vendem seu tempo no mercado de trabalho) que terão, possivelmente, por 

um lado, inúmeras conquistas materiais, e por outro, perderão sua capacidade crítica e 

transformadora. Assim este sistema se manterá e se reproduzirá, contando com indivíduos que 

exercem sua “conformidade” e aderência às formas como o jogo do mercado se coloca. 

Diversidade, de fato, somente será possível se não contradizer, prejudicar ou colocar em risco 

a própria reprodução do sistema. 

Parece contraditório apresentarmos esta crítica enquanto parece vivermos uma 

possibilidade de ampliação democrática em alguns sentidos, sobretudo no que tange a 

discussão acerca da inclusão de minorias. As aspirações de parte considerável da população 

excluída parecem conciliar-se com aquelas de outra parte da população que já alimentava e 

vive esta suposta melhoria do padrão de vida. Mas, “liberdade de pensamento, palavra e 

consciência são (...), essencialmente ideias críticas” passam a ser utilizadas para manutenção 

ou renovação de nossa cultura material e intelectual privilegiando a produtividade e a 

racionalidade. Logo, são inúteis as ideias que não estejam aderentes a finalidade que parece 

ter a sociedade civilizada (há uma aparente teleologia). Há liberdade de pensamento e espaço 

para a transformação das formas de vida existentes, mas ela está sempre circunscrita em um 

campo cujos princípios técnico-racionais, parecem inegociáveis. Como Marcuse salienta, 

Diante de um crescente padrão de vida, a não-conformidade com o sistema 

parece ser socialmente inútil, ainda mais, se isso acarretar desvantagens 

econômicas e políticas concretas e ameaçar o bom funcionamento do todo. 

(MARCUSE, 2015, p. 42) 

Esta aparente contradição será discutida mais amplamente a seguir. 
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2.2.3 Consciência feliz e dessublimação repressiva: o estreitamento da possibilidade de 

recusa e a unidimensionalidade 

Atualmente observa-se, de uma forma geral, que o movimento de oposição ao estado 

ou forma pela qual nos organizamos, a recusa ao modelo vigente é praticamente inexistente. 

Tal percepção parece colocar em dúvida a validade de tudo que fora discutido até aqui, ou 

seja, temas como a alienação do indivíduo, sua redução ao estado de instrumento, a reificação 

do homem e suas relações, seriam apenas argumentos teóricos sem amparo na realidade 

objetiva. Essa dúvida é legítima pois, consciente de sua situação, numa decisão entre custos e 

benefícios, o homem contemporâneo faria opção pelo modelo que lhe garantiu o inegável 

progresso em sua qualidade de vida e, logicamente, dado que os ganhos parecem superiores às 

perdas, lutaria pela manutenção do estado das coisas. Contudo, este vácuo na manifestação de 

recusa ou a opção pela manutenção do status quo não poderia ser entendida como efeito de 

um processo anterior? Melhor explicando, o efeito observado (ausência do conflito, oposição) 

pode ter como causa imediata a melhoria no padrão de vida e uma decisão deliberada que 

pondera custos e benefícios. Por outro lado, os conceitos aqui trabalhos (i.e. alienação, 

reificação etc.) não poderiam ser as causas mediatas, anteriores a esta, que obnubilariam o 

próprio processo de decisão do indivíduo – no caso de uma posição deliberada – ou o 

manteria em um estado de inércia e anestesiamento? Ao longo dos próximos parágrafos 

esperamos debater esta questão. 

Como tratado anteriormente, o processo de sublimação representa a manutenção da 

possibilidade de recusa. O confronto entre indivíduo e a realidade repressiva (uma vez que 

não se pode viver sob a égide do princípio do prazer) é formador de uma consciência 

autônoma. O indivíduo, consciente da repressão que a realidade lhe impõe, faz uso do 

processo de sublimação, redirecionando sua libido para atividades que recusam a realidade. 

Dado este grau de consciência, esta estratégia preservaria uma dimensão outra que não a 

realidade objetiva. A consciência do desarranjo entre o indivíduo (subjetividade) com a 

realidade (objetividade) preserva a possibilidade de recusa (capacidade crítica para lidar com 

a realidade “como ela é” e o desejo de “como ela poderia ser”). Enfim, a sublimação 

garantiria que o indivíduo não sucumbisse à unidimensionalidade. 
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Se no ambiente do trabalho tal recusa ao princípio de realidade parece difícil, 

sobretudo face a racionalidade técnica prevalecente, ela também não ocorre nas demais 

esferas de nossa vida, como já discutimos. Nosso tempo livre é tomado ou pela necessidade 

de nos atualizarmos acerca dos últimos avanços técnicos que repercutirão em nosso trabalho 

ou pela retomada do princípio do prazer (mas de uma forma qualitativamente distinta, não 

mais erótica, como veremos), pela necessidade de distração e entretenimento. Tendo a arte 

como último refúgio para a sublimação, Marcuse observa o esvaziamento deste “reino”, o 

qual privilegiava a denúncia, a idealização ou a representação do homem. Fora do ambiente 

de trabalho também impera absoluto o valor de troca, a forma mercadoria (vide a indústria do 

entretenimento e a reprodução de fórmulas prontas), a racionalidade tecnológica (MARCUSE, 

2015, p. 85-87) 

Como colocado anteriormente, nos deparamos com uma ampla inflação de signos. 

Mas, ao contrário de ampliar nossa perspectiva e expor o conflito, demonstrar os paradoxos 

da condição humana, criar certa força subversiva, tais signos “manifestam-se em um 

pluralismo harmonizador, em que as obras e as verdades mais contraditórias coexistem 

pacificamente na indiferença” (MARCUSE, 2015, p. 89). 

Em suma, enquanto possível, a sublimação garante a tensão inerente ao conflito, 

protege a contradição, ruptura momentânea com a realidade objetiva, talvez seja brecha para 

uma ação transformadora no mundo. Revelando uma dimensão do ser humano que é 

“reprimida e repelida na realidade”, tal processo reproduz a “consciência infeliz do mundo 

dividido”, palco de contrastes, refutação, opressão e repressão. Por nos depararmos com uma 

dimensão do humano e da natureza não confortável ou confortante, até desagradável, e dado o 

processo deliberado (consciente) de lidar com ela, esta consciência é infeliz. Ela constata 

nosso desarranjo em relação ao mundo, o latente conflito entre o que somos e aquilo 

gostaríamos ou deveríamos ser. 

Nota-se que no processo de sublimação, a satisfação é mediada por uma alternativa 

às necessidades originalmente imanentes ao indivíduo (fruto do redirecionamento das 

pulsões). Recapitulando o que discutimos anteriormente nesta Seção, observamos que parte 

das necessidades dos indivíduos é criação de uma organização social voltada a sua própria 

reprodução (i.e. uma sociedade racional, tecnológica e voltada para o consumo, prevalecendo 
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o valor de troca). Logo, em uma situação em que o desejo ou necessidade é originariamente 

construído pela própria realidade objetiva, quando correspondido, a sua satisfação passa a ser 

imediata, ou seja, não há necessidade de mediação. Neste sentido, o indivíduo perde a 

consciência dos antagonismos com a realidade objetiva, não há mais necessidade de qualquer 

“redirecionamento” consciente. Não há, portanto, percepção de ruptura com o mundo objetivo, 

não é mais necessária a recusa a realidade objetiva. 

Se o espaço para recusa é estreitado ou anulado, algo deve ser dado em troca. 

Marcuse destaca10: 

Tal recusa não pode ser dificultada sem uma compensação que pareça mais 

satisfatória que a recusa. A conquista e unificação dos opostos, que 

encontrou sua glória ideológica na transformação da cultura superior em 

cultura de massa, tem lugar sobre uma base material de crescente 

satisfação. Essa é também a base que permite uma dessublimação 

devastadora. (MARCUSE, 2015, p. 97 – grifo nosso) 

 

Esta troca é possível pois a recompensa é uma base material crescente, a qual atende 

integralmente a lógica socioeconômica vigente (da mercadoria e do valor de troca). Sobre a 

dessublimação repressiva, Marcuse nos diz:  

O Princípio de Prazer absorve o Princípio de Realidade; a sexualidade é 

liberada (ou, antes, liberalizada) sob formas socialmente construtivas. Essa 

noção implica a existência de formas repressivas de dessublimação, que em 

comparação com as pulsões e objetivos sublimados contém mais desvio, 

mais liberdade e mais recusa em respeitar os tabus sociais. (MARCUSE, 

2015, p. 98) 

Existe, consequentemente, uma redução da tensão entre aquilo que se deseja e aquilo 

que é permitido. A realização pulsional, causa do processo de sublimação, não encontra mais 

no Princípio de Realidade um obstáculo. Como consequência, não há uma aparente repressão 

das necessidades interiores do indivíduo, o mundo “não é mais essencialmente hostil”. A 

realização imediata das pulsões repercutirá em uma submissão voluntária e conformismo. 

                                                 
10 Neste trecho, Marcuse faz clara referência à questão cultural. Da mesma forma, classifica determinado tipo de 

cultura como superior, motivo pelo qual, muitas vezes a escola frankfurtiana é considerada elitista com relação a 

este aspecto. Este assunto é, por si só, bastante complexo e não pretendemos discuti-lo aqui. Todavia, é muito 

caro para o entendimento do conceito de dessublimação repressiva a questão do atendimento imediato de 

necessidades, a qual é criação social a partir de sua lógica própria. 
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Como salientamos, há uma aparente ausência de repressão. Mas este processo de 

dessublimação é repressivo, pois nele ocorre perda de consciência e de uma dimensão que lida 

abertamente com os conflitos e contradições do indivíduo consigo mesmo e com a alteridade. 

A consciente infelicidade, fundada em um desajuste do indivíduo com o mundo, 

transfigura-se em uma consciência feliz, fechada na única dimensão que lhe resta. A ilusória 

racionalidade do mundo objetivo, faz com que os indivíduos a ele se submetam e, mais do que 

isso, defendam-no dado que este sistema é o provedor imediato de suas necessidades, lugar 

onde pode se dar a realização de seus desejos. A racionalidade técnica, o cálculo, a medida, 

assumem papel moral e “a consciência reificada” é absolvida, não há culpa, pois não há 

responsabilidade. Em larga medida, a “banalidade do mal”, como cunhado por Hanna Arendt, 

é resultado desta Consciência Feliz. Nos adverte Marcuse: 

Obviamente, no reino da Consciência Feliz, o sentimento de culpa não tem 

lugar e o cálculo se encarrega da consciência. Quando o todo está em jogo, 

não há crime exceto aquele de rejeitar o todo, ou de não defendê-lo. 

(MARCUSE, 2015, p. 106) 

Neste Seção discutimos o escopo da Crítica que faremos uso neste trabalho, as 

razões pelas quais esta abordagem pode ser útil, bem como exploramos conceitos que 

serão importantes nas Seções seguintes. Na próxima Seção discutiremos o arcabouço 

conceitual e acadêmico voltado às políticas de Diversidade e Inclusão à luz da Crítica, 

utilizando-se a metodologia e conceitos aqui expostos. 
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3. A GESTÃO DA DIVERSIDADE: UMA PERSPECTIVA TEÓRICA NO 

CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES 

Nesta Seção, estudaremos como o assunto Diversidade e Inclusão tem sido debatido 

no contexto acadêmico relacionado à Administração de Empresas. Nele lidaremos dos 

principais conceitos e teorias que servem de base para as organizações que resolvem lidar 

com o tema. Por conseguinte, seu escopo estará limitado aos aspectos organizacionais, ainda 

que seja possível ou necessário tangenciar outros aspectos da Diversidade e Inclusão como 

políticas públicas, por exemplo. Incialmente, trataremos do conceito de Diversidade assim 

como tratado de forma geral nos artigos acadêmicos ao seu respeito (o que ele representa, 

qual o seu conteúdo, qual o sentido deste termo conforme), depois daremos atenção aos 

principais conceitos que surgem no âmbito acadêmico com relação a este tópico e, por fim, 

estudaremos alguns conceitos que se enquadram dentro de uma perspectiva crítica, no que 

tange estudos sobre Diversidade. 

3.1 Conceito de Diversidade: uma miríade de significados e usos 

Diversidade é um termo utilizado de distintas formas quando inserido no contexto 

acadêmico. Ele adquire diferentes significados a depender de determinados contextos. De 

alguma forma, dada a sua ampla e irrestrita utilização, alguma contradição ou mal-entendidos 

podem surgir quando ocorre sua utilização. A seguir destacaremos algumas de suas 

conotações.  

A inúmeras abordagens para o termo são, em larga escala, compiladas e organizadas 

por GARDENSWARTZ e ROWE (2008), que observam a existência de quatro diferentes 

níveis para a Diversidade. Estes níveis representam, segundo os autores, representam os 

diferentes “filtros” (ou critérios) pelos quais indivíduos organizam sua percepção das 

diferenças (vide Figura 1). São eles: 

(i) Personalidade 

Este nível apresenta-se no centro da Figura 1, indicando o aspecto mais restrito e 

relacionado ao indivíduo. Esta dimensão diz respeito ao comportamento, a forma de se 
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relacionar com os outros, uma determinada visão de mundo, entre outros aspectos que 

dizem respeito unicamente ao indivíduo. 

(ii) Dimensões Internas 

Neste nível, temos aspectos que, em boa medida, não estão sob o controle do indivíduo, 

mas que reproduzem um impacto relevante no comportamento e atitudes com relação aos 

outros. 

(iii) Dimensões Externas 

Diferentemente da dimensão interna, neste caso o indivíduo possui maior grau de 

controle sobre os aspectos aqui enumerados, que representam uma circunstância de 

caráter provisória (ou passível de mudança) ou uma opção deliberada pelo próprio 

indivíduo. 

(iv) Dimensões Organizacionais 

Além dos aspectos pessoais ou individuais e sociais, nas organizações há também 

categorias que terão impacto sobre os critérios (“filtros”) utilizados pelos indivíduos para 

perceber as diferenças. 

 

Todos estes aspectos são mais profundamente explorados em diversos artigos 

acadêmicos. Como já salientado, o termo “Diversidade” ganha conotações distintas em 

diversos trabalhos, estando ligado a aspectos mais objetivos e aparentes, como a idade, gênero 

e etnia ou incluindo aspectos mais profundos e não aparentes, como classe social, religião, ou 

seja, aspectos socioculturais (HARRISON e KLEIN, 2007; DiTOMASO, PARKS-YANCY e 

POST, 2007). Não é nosso objetivo, entretanto, explorar detalhadamente cada um destes sub-

níveis (ou dimensões). 

Outra forma de abordar o tema diversidade está na possibilidade de se estabelecer 

uma perspectiva ou observar a tensão entre identidade individual e identidade coletiva. 

Segundo JONES e STABLEIN (2006), o conceito de Diversidade no ambiente de trabalho 

(workplace diversity) é resultado de um processo de categorização de identidades, de forma 

que diferentes tipos de “diverso” sejam identificados e gerenciados. Muitos estudos darão 
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ênfase a aspectos comuns de um grupo, enquanto outros privilegiarão as diferenças 

individuais, segundo estes autores. 

 

 
Figura 1 – Dimensões da Diversidade 

 

*As dimensões internas e externas foram adaptadas do trabalho de Marilyn Loden e Judy 

Rosener, Workforce America!, (Business One Irwin, 1991) por Gardenswartz e Rowe. 

 

fonte: GARDENSWARTZ e ROWE, 2008, p. 33 

 

 

No trabalho The Dynamics of Managing Diversity: a Critical Approach (KIRTON e 

GREENE, 2016) o seu primeiro capítulo é dedicado à questão: O que é diversidade? Ele 

identifica três utilizações do termo na literatura acadêmica: 

(i) Como uma descrição da força de trabalho 

Há uma lista extremamente ampla de características que poderiam definir as diferenças 

entre grupos ou indivíduos, quando pensada com o objetivo de descrever a força de 
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trabalho. Como já visto anteriormente, diversas dimensões poderiam ser consideradas ao 

fazê-lo. 

Segundo os autores, contudo, uma postura neutra com relação a estes aspectos não é 

desejável (ou sequer possível) quando se pensa políticas que promovam equidade. Isso se 

deve ao fato de que as diferenças entre os grupos sociais têm impacto relevante nas 

relações de trabalho e uma perspectiva mais granular tornaria as políticas menos efetivas. 

Adicionalmente, as chamadas diferenças invisíveis ou mais profundas e individuais estão 

intimamente imbricadas com aspectos e diferenças de determinados grupos sociais. 

(ii) Como uma política para gerenciamento da força de trabalho 

Neste caso, o termo Diversidade abarca o que antes era tratado como políticas de 

equidade (equality). Entretanto, há uma mudança de foco no discurso quando ocorreu tal 

mudança. Segundo os autores, “tradicionalmente, políticas de equidade refletiam 

necessidade de compliance legal, mas também de um mais profundo senso de justiça 

social, que reconhecia a existência da discriminação e desvantagens de determinados 

grupos sociais” (KIRTON e GREENE, 2016, p. 4) – tradução nossa). A visão das 

organizações sobre este tipo de política era negativa, sendo que elas pouco faziam para 

promover a redução da desigualdade no ambiente de trabalho. Não obstante, pensava-se 

que estas políticas estigmatizavam as minorias, pois as colocavam como excluídas em 

função de suas diferenças, ou seja, davam como causa de sua exclusão o fato de 

pertencerem a uma determinada minoria, quando a razão era a discriminação exercida 

pelo grupo dominante. 

Já o gerenciamento da Diversidade (não mais utilizando o termo ‘equidade’) busca 

reforçar o aspecto positivo para as organizações, enfatizando os benefícios da bem-

sucedida gestão das diferenças. 

(iii) Como um padrão teórico que enfatiza as diferenças sócio-bio-demográficas 

Diversidade é um conceito que se desloca em direção às diferenças entre os indivíduos ou 

grupos, bem como se distancia das ideias mais convencionais de que todos somos iguais, 

conforme refletido no paradigma da equidade. Segundo os autores, este deslocamento do 
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foco também é importante, pois passa-se a valorizar a diferença e se desenvolver políticas 

que entendem tais diferenças, ao contrário de se pensar ações que leve em consideração o 

tratamento de todos os grupos sociais da mesma maneira. 

Neste trabalho, KIRTON e GREENE (2016) ainda ressaltam um aspecto bastante 

importante da Diversidade: sua relação com a construção social de uma identidade. 

Argumenta-se que o pertencimento a um grupo social influencia tanto como indivíduos 

percebem a si mesmos, quanto como outros os percebem. Assim sendo, a identidade pode ser 

imposta (atribuída por outros) e conscientemente assumida (por meio da auto-identificação). 

A teoria da identidade social entende que indivíduos são atraídos por grupos que fortalecem 

sua autoestima e repelem aqueles que exercem efeito contrário. Uma vez havendo a 

identificação, há certa tendência em perceber os grupos distintos de forma negativa 11 . 

(KIRTON e GREENE, 2016, p.5) 

Em linhas gerais, vale notar que toda esta discussão sempre buscou descrever como 

se dá a Diversidade (como é), a forma como pode ser utilizado o conceito (para quê) ou até 

como se chegou até aqui (histórico). Sobre este conceito muito é escrito sem que haja 

necessariamente alguma convergência ou uniformidade com relação ao seu significado. 

Talvez aí resida um dos problemas das políticas de Diversidade: uma vez que, 

conceitualmente, há inúmeras formas de se pensar Diversidade, possivelmente também haverá 

muitas metas distintas ou até contraditórias quando se trata de políticas de Diversidade. Ao 

final desta Seção, comentaremos um pouco mais sobre este tema. 

3.2 Gestão da Diversidade nas Organizações: um enfoque acadêmico 

Uma vez explorado o conceito de Diversidade e algumas de suas diversas 

possibilidades conforme a literatura acadêmica, passamos agora para o estudo do arcabouço 

teórico que opera ao tratarmos do assunto da gestão ou gerenciamento da Diversidade. Antes 

de entrarmos diretamente no assunto, apresentamos no próximo parágrafo um breve histórico. 

Nos Estados Unidos, em 1965, ainda restrito à questão de inclusão de minorias, 

Diversidade tornou-se política pública e impactou o setor privado com o Affirmative Action, 

                                                 
11 Esta teoria está baseada na obra Jenkins, R. Social Identity (2ª Edição), Londres: Routledge. 
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que (i) determinava cotas nas universidades, (ii) bem como estipulava que um percentual dos 

empregados das empresas que prestavam serviços para o governo não compreendesse brancos 

(FISCHER et al., 2016). Entretanto, os primeiros trabalhos acadêmicos a respeito do assunto 

surgiram apenas no final da década de 1980, com a publicação do relatório Workforce 2000 

and Workers in the 21st century (HANASHIRO e TORRES, 2000). No início da década de 

1990, destaca-se a produção acadêmica de T. H. Cox (entre eles The Multicultural 

Organization e Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational 

Competitiveness, ambos de 1991), com foco no gerenciamento da Diversidade e maximização 

dos seus benefícios como resultado para a organização. Além das questões de 

responsabilidade social, o gerenciamento da Diversidade cultural, como proposto por COX e 

BLAKE (1991), seria capaz de criar vantagem competitiva por meio da 

(i) Redução de custos ao promover uma melhor integração entre trabalhadores ‘diversos’; 

(ii) Contratação e retenção de talentos, dado o desenvolvimento de melhores competências de 

integração dos seus empregados; 

(iii) Melhoria em vendas e marketing em função de uma maior sensibilidade com relação à 

aspectos locais ou regionais; 

(iv) Aumento da criatividade, dada uma possível menor ênfase na conformidade à 

determinados padrões; 

(v) Maior capacidade ou habilidade para solução de problemas, como reflexo do diverso na 

elaboração de diferentes perspectivas; e 

(vi) Maior flexibilidade para enfrentar mudanças setoriais – soluções mais rápidas e baratas – 

uma vez que os sistemas e processos seriam mais fluídos. 

No Brasil, já nos anos 2000, surgem os primeiros trabalhos acadêmicos sobre 

Diversidade nas Organizações. O artigo “Gerenciando a diversidade cultural: experiências de 

empresas brasileiras”, de Fleury (2000), dá início à discussão teórica sobre o assunto (JAIME, 

2015). Segundo Fleury (2000), ainda que haja a questão social e política, o foco deve ser dado 

à possibilidade de atração e desenvolvimento de novas competências que adicionem valor ao 
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negócio. Nesta mesma linha, a imprensa voltada para negócios destaca o assunto de forma 

pragmática, enfatizando a questão da diversidade inserida em um contexto de obtenção de 

vantagem competitiva (FISCHER et al. 2016). 

Inicialmente, portanto, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o assunto é 

debatido sob uma perspectiva mais pragmática, estratégica e funcional, buscando discutir 

como a Diversidade pode representar uma vantagem competitiva e adicionar valor ao negócio, 

como podemos verificar, por exemplo em (COX e BLAKE, 1991; COX, 1991; SCOTT, 

HEATHCOTE e GRUMAN, 2011; FLEURY, 2000). 

Tão logo o assunto ganhou importância nas discussões acadêmicas no Brasil e no 

mundo, surgiram estudos mais céticos com relação ao papel da Diversidade como propulsor 

de melhores resultados para as organizações. Observa-se que grupos heterogêneos não 

apresentam coesão e, em muitas ocasiões, este fato leva a conflitos, diminuição da satisfação 

com o trabalho e aumentam a rotatividade de empregados (VAN DICK e ROBERGE, 2010; 

MANNIX e NEALE, 2005). Os efeitos da Diversidade podem ser entendidos sob três 

perspectivas teóricas: (i) similarity-attraction – em que atributos similares como valores e 

crenças facilitam a atração interpessoal; (ii) self-categorization– em que o indivíduo se 

classifica como pertencente a algum grupo com base em categorias pessoais ou sociais; e (iii) 

information-processing – em que indivíduos em grupos heterogêneos, apesar das dificuldades 

de coordenação, têm acesso a uma maior gama de informações, o que seria benéfico para este 

grupo. As duas primeiras perspectivas (i) e (ii) revelam aspectos negativos da Diversidade, 

enquanto o último (iii) repercute uma visão mais positiva (O’REILLY e WILLIAMS, 1998; 

MANNIX e NEALE, 2005). Em resumo, Diversidade possibilita uma ampliação de visões 

sobre o mundo e de informações, o que poderia levar ao incremento do desempenho de 

grupos heterogêneos (HOMAN et al., 2007). 

A teoria acerca da Diversidade possui muitas abordagens, as quais buscam lidar com 

questões específicas relacionadas à sua função ou impacto nas organizações, como nos 

apontou Fischer (2016). Via de regra, tais conceitos (ou teorias), preocupam-se mais com a 

viabilização de um grupo de trabalho com características individuais distintas, do que com a 

meta designada pela empresa ao se lançar mão da Diversidade. Em outras palavras, em larga 

escala, tratam mais do instrumental teórico do que de uma perspectiva ético-moral, 
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epistemológica ou, ainda, Crítica. 

3.2.1 Produção acadêmica recente na área da Administração 

No trabalho “Diversidade nas Organizações: uma análise sistemática da Produção 

Acadêmica da Área de Administração entre 2010 e 2015” (FISCHER et al. 2016), 

apresentado no XL Encontro da ANPAD em 2016, buscou-se analisar a maneira como o tema 

Diversidade nas Organizações tem sido abordado (com base em artigos acadêmicos 

publicados entre 2010 e 2015), conforme publicações em revistas Qualis A1 e A2. Partindo-se 

de uma base de 137 artigos, com uma análise mais aprofundada de 45 deles, os autores 

concluíram haver seis categorias distintas, referindo-se a artigos que: 

1. Apresentam determinantes da diversidade – apresentam fatores que podem favorecer ou 

complicar as iniciativas de Diversidade e Inclusão; 

2. Relacionam diversidade a algum indicado de desempenho – sendo a categoria com maior 

número de artigos (o que faz sentido face nossa pesquisa, o que parece ser o mainstream 

com relação ao tema), nela estão os trabalhos que correlacionam Diversidade com 

indicadores de desempenho como rotatividade de empregados, por exemplo; 

3. Criticam a gestão da diversidade – neste grupo estão artigos que, sobretudo, criticam a 

forma como as políticas e práticas vinculadas à Diversidade são elaboradas e executadas. 

Nesta Seção exploraremos alguns artigos que se inseririam nesta categoria; 

4. Propõe modelo teórico – propõe novos modelos para lidar com o tema; 

5. Testam modelo de gestão – neste caso, além de proporem novos modelos, tal alternativa é 

testada na prática; e 

6. Servem de base para outras pesquisas – são artigos descritivos que abrem possibilidade ou 

sugerem outras pesquisas que poderiam contribuir para o debate acerca da Diversidade. 

Interessante perceber que parte considerável dos artigos se enquadram na categoria 

que mais se alinha ao discurso das organizações sobre o assunto: impacto da Diversidade e 
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Inclusão nas organizações (vide próxima Seção que trata das práticas organizacionais), assim 

como retoma ou dá continuidade aos primeiros artigos escritos sobre o tema. 

3.2.2 Dando “Voz” à Diversidade 

A execução de qualquer plano que inclua Diversidade sob uma ótica da conjunção de 

distintas perspectivas, necessariamente deve envolver a questão da comunicação. Este assunto 

parece ser bastante debatido, conforme nossa pesquisa. Adicionalmente, ele é importante 

aspecto no contexto deste trabalho. Todavia, uma série de barreiras apresentam-se para que 

indivíduos tenham voz ou que o processo de comunicação seja eficaz. Estas barreiras podem 

ser (BROOME et al., 2002): 

(i) vieses de percepção – estereótipos, preconceitos baseados diferentes aspectos, 

entre outros; 

(ii) falhas de comunicação – barreira verbais ou da língua, utilização de 

expressões específicas e de interpretação; 

(iii) Incerteza (ou medo) – por pertencer a uma minoria, por vergonha ou medo de 

falhar, ou ainda temor de ofender a outra parte; 

(iv) atitudes negativas – inclui comportamentos que dificultam a comunicação 

eficiente como a apatia, a falta de vontade de mudar paradigmas, a resistência 

à mudança e até a tolerância à intolerância; 

(v) restrições organizacionais – devido ineficiência da liderança e falta da 

integração de atividades, por exemplo; 

(vi) conflitos culturais – interferência das crenças e valores pessoais 

(vii) habilidades interculturais insuficientes – falta de cuidado com aspectos 

relacionados à diferenças culturais, etc. 

Apesar da lista ser bastante extensa e de haver intersecção em muitos deles, estes 

aspectos são relevantes para se considerar. 
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O processo de comunicação como um todo, apoia-se em três aspectos: a voz – a 

criação de um ambiente seguro para que todos possam se expressar; o silêncio – neste caso 

com o viés de não se propagar informações ou notícias incorretas; e a escuta – ou seja, a 

habilidade para ouvir com honestidade ou outro. Em um estudo recente, o qual buscou 

observar estes aspectos em uma empresa brasileira e uma empresa espanhola, percebeu-se que 

as próprias iniciativas de Diversidade não contam com a visão dos grupos que seriam 

privilegiados por ela (as minorias não possuem voz, tampouco a empresa tem ouvidos para 

escutá-las) (MARTINEZ e FISCHER, 2014). 

Por outro lado, se há a possibilidade de manifestação de pontos de vista e, ainda 

assim, ela é ignorada, o efeito é negativo. Neste sentido, o papel da “escuta”, sempre que 

possível, do endereçamento das ideias compartilhadas pelos empregados de uma empresa, é 

vital para o sucesso de qualquer iniciativa (BASHSHUR e OC, 2014). 

3.2.3 Os benefícios da diferença: a sabedoria da multidão (wisdom of crowds) 

Um assunto que aparece recorrentemente é a capacidade de inovação ou resolução de 

problemas complexos quando um grupo diverso lida com tal questão. Para que um 

determinado grupo trabalhe bem em conjunto, uma série de barreiras se colocam, como já 

elencado no próprio tópico anterior (preconceitos, a atração que temos pelos semelhantes e 

repulsa pelos diferentes, o medo de passar vergonha, entre outros). 

Muitos estudos apontam para o poder preditivo de modelos que usam grandes grupos 

de pessoas. Nestes estudos, aponta-se como necessário que haja diversidade entre os 

indivíduos que fazem parte do grupo, que haja algum incentivo para que eles estejam lá 

(engajamento), que eles não sejam treinados a processar informação e tomar decisões de 

determinada maneira (do contrários eles se tornariam mais semelhantes) e, por fim, deve-se 

criar uma barreira a entrada, de forma que apenas aqueles que pensam saber resolver 

determinado problema façam parte do grupo. Os resultados de um grupo que opera desta 

maneira podem ser melhores do que aqueles de um especialista em determinado assunto 

(PAGE, 2008). Estas conclusões foram baseadas em testes empíricos, os quais podem também 

serem encontrados em artigos acadêmicos, por exemplo. 
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Finalmente, destacamos que a ampla maioria dos trabalhos acadêmicos, de uma 

forma geral, contribuem para a discussão da Diversidade como um elemento da gestão das 

organizações. Logo, tratam de buscar meios para que as empresas se beneficiem da 

Diversidade e Inclusão. 

3.3 Gestão da Diversidade nas Organizações: outras fontes (não diretamente 

acadêmicas) que visam prover fundamentação conceitual 

Em janeiro de 2018, a McKinsey&Company, empresa com sede nos EUA com foco 

em consultoria estratégica e de negócios publicou o relatório Delivering Through Diversity. 

Este relatório é uma pesquisa da empresa sobre a atual situação das iniciativas de Diversidade 

e Inclusão nas empresas (fizeram parte da pesquisa, sobretudo, empresas do EUA e Reino 

Unido), bem como o impacto de sua adoção. Tal documento tem um caráter de estudo, bem 

como criar um framework a ser aplicado pelas empresas que desejam obter os melhores 

resultados em suas iniciativas. Neste sentido, em larga medida, o estudo não somente 

reproduz conceitos vistos sob uma perspectiva acadêmica, mas também cria novos conceitos e 

paradigmas. 

A pesquisa observa que empresas bem-sucedidas tomam as iniciativas de 

Diversidade e Inclusão como (i) uma fonte de vantagem competitiva; (ii) um assunto de 

justiça social e responsabilidade corporativa; (iii) necessidade regulatório ou legal; bem como, 

(iv) algo essencial para sua estratégia de crescimento. 

Vale observar que o conceito de “bem-sucedido” poderia variar. Parece evidente que 

neste caso, a McKinsey refere-se a resultados econômico-financeiros robustos, um retorno 

razoável para seus acionistas. Contudo, em diferentes circunstâncias, em outro período 

histórico, tal sucesso poderia ter como base outros valores. No contexto do estudo por eles 

preparado, a Diversidade é um meio para se obter êxito empresarial, sendo o sentido de “êxito” 

ou “sucesso” submetido a um juízo de valor marcado historicamente e dentro de uma lógica 

própria do modelo social que vivemos. De outra forma, a Diversidade poderia ser não um 

meio, mas um fim em si mesmo, de maneira que representasse a possibilidade de se revelar 

como indivíduo e levar a singularidade de cada um às últimas consequências (dentro de 

padrões ético-morais). Entretanto, para que fosse possível a Diversidade como fim, 
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possivelmente, os valores de uma empresa não poderiam ter como prioridade o crescimento, 

vantagem competitiva etc., mas teriam que privilegiar o próprio indivíduo, dando-lhe a 

possibilidade de revelar (e formar) de forma mais plena e abrangente sua visão de mundo. 

Esta questão, relacionada à possibilidade de exercício de um ponto de vista singular, ficará 

mais clara já na Seção 4, quando tratarmos das observações acerca das práticas divulgadas por 

algumas empresas com relação à Diversidade. 

A McKinsey observa o seguinte, como resultado de suas análises: 

a. Há uma correlação positiva entre diversidade na liderança (medida em termos de 

quantidade de pessoas que representam minorias) e desempenho do negócio. 

Contudo, no relatório não há alguma análise que nos permita identificar se esta relação de 

causalidade é verdadeira, dado que nada é dito sobre o desempenho relativo destas mesmas 

empresas em circunstâncias em que não havia esta Diversidade. 

b. Papel da diversidade em posições de liderança é significativo, tanto sob a perspectiva de 

gênero, como etnia, entre outros. 

c. O contexto local é importante, levando-se em consideração a pluralidade da população em 

cada situação. 

Com base nestes resultados, a McKinsey identificou quatro “imperativos” para que 

se tenha impacto nas empresas por meio da Diversidade: 

1. Commit and Cascade – os executivos no comando do negócio devem estabelecer uma 

visão sobre o Diversidade com real e factível responsabilização pela sua realização, 

submetendo-o, em cascata, aos níveis gerenciais médios; 

2. Conectar Diversidade e Inclusão com as estratégias de crescimento da empresa; 

3. Estabelecer um portfólio de iniciativas para Diversidade e Inclusão, as quais conectam-se 

com as prioridades do negócio e estratégia de crescimento, considerando investimentos 

necessários para que sua execução seja cumprida; e  
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4. Customizar as soluções para que haja impacto, ou seja, adaptar as iniciativas a cada 

contexto (local, demografia etc.) 

Em resumo, a McKinsey vislumbra com Diversidade e Inclusão uma oportunidade 

de melhoria de desempenho do negócio, de forma que suas prioridades e iniciativas estariam 

inseridas no contexto geral das opções estratégicas do negócio. 

Apesar de seu viés absolutamente empresarial, de negócios, atualmente, o material 

técnico preparado pela McKinsey (entre outras consultorias) representa ou repercute nas 

práticas adotadas em geral. Podemos considerar, portanto, que este tipo de relatório é mais do 

que um estudo, mas acaba por tornar-se a matriz conceitual sobre a qual executivos 

estabelecerão suas iniciativas relacionadas à Diversidade e Inclusão. Por este motivo, 

preferimos tratar dele neste Seção. 

3.4 Diversidade nas organizações: estudos críticos (critical management studies) 

Aqui apresentamos alguns conceitos relevantes que se enquadram no chamado 

critical management studies. Estes trabalhos, não necessariamente se enquadram no conceito 

de Crítica que estamos propondo nesta dissertação. Por outro lado, justifica-se mencioná-los 

pois: (i) fazem parte do debate acerca de Diversidade nas organizações; e (ii) trazem 

elementos interessantes para a análise do tema de uma forma geral, ampliando nosso espectro 

de entendimento acerca do tema. 

Logo de início, já podemos pensar a crítica ao mainstream do pensamento sobre 

Diversidade sob um viés cético: discute-se que as políticas e práticas não são executadas de 

fato ou, ainda, se há possibilidade de se fazê-lo. Diversos trabalhos questionam se as políticas 

de diversidade na organizações é pura retórica, discurso vazio ou se há, de fato algum tipo de 

engajamento que acaba por trazer benefícios não somente para a empresa em questão, mas 

também para a sociedade. Irigaray e Saraiva (2009) observaram em estudo empírico 

contradições entre o discurso e práticas adotadas, atribuindo a causa, possivelmente, ao 

preconceito (não latente ou inconsciente) dos próprios empregado da empresa analisada, a 

uma certa permissividade no nível gerencial e ao desenvolvimento de políticas que se 

preocupam antes com o mercado do que com as necessidades sociais. 
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Tal dissonância entre discurso e prática também poderia ser explicado pela 

dificuldade em se obter êxito, mesmo que seja do ponto de vista de mercado e negócios, sob 

uma estratégia que privilegia a Diversidade. Como vimos anteriormente, há questões 

relacionadas à comunicação, bem como outras questões não exploradas nesse trabalho como 

preconceitos, vieses inconscientes, relações de status e poder, formação de identidade 

(individual e de grupo), entre muitos outros aspectos. Inúmeros trabalhos, mesmo fora da uma 

visão crítica ou cética, apontam para tal dificuldade. 

Em outro estudo de campo, Kaiser et al. (2013) buscou entender se o fato da 

existência de uma estrutura (e discurso) organizacional sobre a Diversidade cria a ilusão de 

justiça ou igualdade naqueles que representam a maioria (i.e. homens brancos) e estão em 

posição de liderança. Mesmo em situações em que tal justiça ou equidade eram abaixo da 

média (e.g. as promoções eram bastante desiguais entre homens e mulheres), observou-se a 

percepção de que havia justiça e equidade. Neste sentido, havendo uma consequência não 

intencional como esta ilusão, os esforços para a equidade podem ser comprometidos. Neste 

caso, para os homens branco que estão em posição de liderança, a dissonância apresentada 

nos parágrafos anteriores não é percebida. 

Irigaray e Vergara (2011) pesquisaram empiricamente a evolução de um processo de 

inclusão de deficientes físicos no mercado trabalho, dentro de uma iniciativa de Diversidade. 

Descobriram que, ao menos naquele caso, após 6 anos da execução desta iniciativa, a 

presença deles era ignorada e tida como natural – ‘agora já perdeu a graça’ ponderou uma 

cliente. Após este período, a própria empresa não percebia mais aquela iniciativa como um de 

seus diferenciais, pois não despertava mais a curiosidade e interesse do mercado. Pior do que 

isso, os deficientes físicos contratados não eram promovidos, não tinham perspectivas e 

declaravam sofrer preconceito interno. 

As políticas de Diversidade podem ser, portanto, mais um grande espetáculo em que, 

caso sua audiência se cansa, torna-se obsoleto. Não parece que este será o caso, mas o simples 

fato da existência de uma ‘espetacularização ’ da Diversidade e Inclusão (i.e. ela mesma tem 

valor de mercado, de troca) já parece demandar-nos alguma reflexão. Não obstante, a 

distância entre o discurso e a prática, bem como a promoção e mercantilização de um projeto 

que se apresenta sem conteúdo, pode levar ao ceticismo de seus próprios beneficiários: 
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minorias que deveriam ser atendidas por políticas de ação afirmativas, ou até mesmo qualquer 

indivíduo quando a Diversidade é operacionalizada sob uma perspectiva da identidade 

individual. Schwabenland e Tomlinson (2015) observam que Diversidade pode ser uma 

quimera, uma idealização irrealista. 

Outro aspecto da Diversidade que tem sido objeto de muitos trabalhos, sob uma 

perspectiva crítica, é a estigmatização de minorias em decorrência das iniciativas 

implementadas pelas organizações. As práticas que pretendem fazer gestão da diversidade 

contam com apoio de um extenso material e procedimentos que vão desde treinamentos, 

passam por mentorias e chegam até os seus códigos de conduta. Segundo Janssens e Zanoni 

(2014), estas iniciativas não são somente ineficazes, mas também contraprodutivas ao reforçar 

estereótipos (categorias como gênero, raça, entre outras). Pode-se questionar, em boa medida, 

como estas categorias são desenvolvidas. Há uma retórica no discurso dominante acerca do 

gerenciamento da Diversidade, a qual a coloca como algo natural ou imutável (supra-

histórica). (GOTSIS e KORTEZI, 2015). 

Vale destacar que, políticas que buscam atender tais minorias não garantem aos 

indivíduos que a compõe a possibilidade de se exercer livre escolha, uma vez que a 

organização social é tal que nem todas as opções estão disponíveis. As minorias assim são 

reconhecidas não porque é natural que assim seja, mas porque na competição que se dá no 

mundo real, eles são os perdedores. Neste sentido, os valores vigentes, selecionará seus 

vencedores. Assim, uma mulher ou qualquer outro indivíduo que tenha afinidade com 

economia, por exemplo, mas que não esteja disposta a trabalhar doze horas por dia em uma 

instituição financeira, deve adaptar-se ou será rejeitada. Não há a possibilidade, ou ela é 

extremamente limitada, de se alterar os valores vigentes, os quais determinam vencedores e 

perdedores (KIRTON e GREENE, 2016, p.7). 

Entende-se que a gestão da diversidade nas organizações “procura deslocar o 

tratamento das desigualdades sociais do âmbito político para a administração de recursos 

humanos das empresas” (ALVES e GALEÃO-SILVA, 2004). No Brasil, como enfatizado por 

Alves e Galeão-Silva (2004), por exemplo, a suposta “democracia racial” dissimula o latente 

preconceito aqui existente, retirando da Diversidade seu potencial emancipatório de redução 

de desigualdades, reduzindo-a a uma ideologia tecnocrática, bem como reificando as relações 
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sociais. Neste sentido, o discurso camufla uma perversa naturalização da diferença, estando o 

indivíduo ainda restrito à “ótica da produção” (ALVES e GALEÃO-SILVA, 2001). 

Esta lente crítica também poderia voltar-se para a emancipação do indivíduo, 

aplicando-se o arcabouço teórico da Diversidade em um sentido mais amplo, tratando de suas 

dimensões mais profundas, como uma possibilidade de exercício de sua própria singularidade. 

Os indivíduos são afetados, simultaneamente, por uma série de opressões relacionadas às suas 

particularidades ou ‘diferenças’ (i.e. uma mulher negra e vinculada ao candomblé pode ser 

minoria e sofrer algum tipo de discriminação em função de três características socialmente 

constituídas, sem contar aspectos mais íntimos que dizem respeito a sua visão de mundo e 

personalidade) (BYRD, 2014). Logo, cada indivíduo é uma miríade de aspectos e 

características, com intensidades distintas, tornando-o único e demandando a eliminação da 

opressão que inibe sua autenticidade. Segundo Byrd (2014), a criação de iniciativas que são 

inclusivas para determinadas identidades sociais, a reavaliação dos sistemas formais das 

organizações, bem como a criação de oportunidades para que seja dada ‘voz’ às diferentes 

identidades (ou seja, ao diverso, ao múltiplo, ao plural), são medidas fundamentais para 

acesso à direitos e oportunidades, gozo da igualdade e dignidade humana no local de trabalho. 

Com relação a ‘voz’, estudos indicam que indivíduos em geral tendem a permanecerem em 

silêncio quando seu ponto de vista não é apoiado pelo outros, bem como se pronunciam 

quando a situação é contrária, devido à ameaça de rejeição e isolamento. Neste sentido, a 

riqueza de distintos pontos de vista que poderiam ser aportados por qualquer indivíduo e, 

sobretudo, por minorias (de gênero, por exemplo), grupos em que a ameaça do isolamento é 

mais forte, é perdida. Assim, políticas efetivas de empoderamento de minorias são 

fundamentais para que não haja silêncio corporativo (BLACKMON e BOWEN, 2003). 

Por outro lado, uma abordagem que trate preponderantemente do indivíduo e sua 

identidade, desconsiderando-se identidades baseadas em grupos de interesses, características 

ou valores comuns, ou seja, que acaba por incluir o grupo normalmente majoritário (homens 

brancos) e busca criar uma situação em que todos saem ganhando, pode permitir o não 

enfrentamento de reinvindicações políticas baseadas na identidade de grupos, ou seja, das 

minorias (JONES e STABLEIN, 2006,p. 154-155). Toda a discussão acerca da Diversidade 

ocorre tendo esta tensão como pano de fundo. 
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Para DiTomaso et al. (2007), o debate sobre Diversidade deve estar sempre 

relacionado com a questão da desigualdade, assim como com a análise sobre quais diferenças 

fazem a diferença. Esta última está diretamente ligada a poder, status e quantidade ou padrões 

(o termo em inglês é numbers or compostional patterns). Por consequência, Diversidade está 

relacionada ao poder de influência e ao fato de que grupos majoritários exercem seu poder 

com maior facilidade dado que sua posição é, de antemão, legitimada socialmente (BAXTER 

e LUCAS, 2012). 

Nota-se, todavia, que muitos dos artigos e análises com viés crítico afasta-se muito 

dos fenômenos. Neste sentido, estudiosos da linha crítica têm apontado para a necessidade de 

ir para além da pura discussão teórica. Enfatiza-se a necessidade de investigações mais 

empíricas no âmbito organizacional, incluindo o entendimento sobre como a Diversidade é 

encarada e experimentada pelos indivíduos (ZANONI et al., 2010). Propõe-se, desta forma, 

que a crítica deixe de apenas apontar para o lado negativo do mundo e busque efetivamente 

transformá-lo (ALVESSON et al., 2009). A Crítica, neste caso, buscaria aproximar-se do 

fenômeno a que se propõe debater, tendo, inclusive, a ‘ação’ como possibilidade, a qual não 

estaria mais relacionada à Diversidade com o habitual ceticismo. 

3.5 Considerações gerais: nossa visão Crítica sobre alguns aspectos teóricos 

Sobre o conceito de Diversidade 

Entendemos que o conceito de Diversidade deve ser compreendido de forma 

abrangente, em sua totalidade, o que exigirá uma abordagem que conte com o contexto 

histórico em que ele está inserido. 

Diversidade pode ser pensada de muitas formas, mas ela diz respeito, essencialmente, 

ao Homem. Sem o indivíduo, e sua singularidade própria, não se poderia falar disso. Como 

nos coloca Hannah Arendt (2015, p.10), “A pluralidade é a condição da ação humana por que 

somos todos iguais, isto é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é igual a qualquer 

outro que viveu, vive ou viverá”. Neste sentido, o que nos torna iguais é o fato de sermos 

singulares. A palavra “diverso” designa a qualidade de algo (trata-se de um adjetivo). Ela, por 

consequência, não pode ser um algo, não lhe cabe uma ontologia. Sendo a Diversidade apenas 

um aspecto relacionado a um conjunto de indivíduos, ela também não é um algo. Em suma, a 
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raiz ou causa última da Diversidade é o próprio Homem. 

Por outro lado, a sociedade construiu categorias que representam grupos tidos como 

“diversos”. De forma arbitrária, espera-se um comportamento ou visão de mundo diversa de 

indivíduos pertencentes a estes grupos (quando comparadas a outros grupos) pelo simples fato 

de dividirem algum aspecto em comum como o gênero ou a cor da pele. É importante que seja 

destacado o papel social na construção de tais categorias. Do contrário, assim como parece 

ocorrer na prática, passa-se a assumir que, naturalmente, minorias formam grupos 

relativamente homogêneos e distinto de outros grupos. Aspectos que criam minorias perdem 

seu caráter histórico e ganham qualidade imutável, de forma que passamos a assumir que um 

negro é diferente (não somente fisicamente) pelo simples fato de ser negro. 

De qualquer forma, o fato de um negro ser parte de uma minoria requererá medidas 

que visam acolher e promover sua singularidade (num movimento de emancipação), dando-

lhe oportunidades para que tenha uma vida digna e justa. Neste sentido, o caráter ético-moral 

das ações afirmativas, visam corrigir não algo que esteja vinculado a uma característica 

natural de um grupo de indivíduos, mas uma construção histórica que o despojou de 

determinadas possibilidades ou alternativas. 

 

Diversidade como instrumento: um meio para determinados fins 

As organizações parecem privilegiar seus valores em detrimento de aspectos éticos-

morais que, possivelmente, deveriam prevalecer. A lógica instrumental, técnico-científica 

vinculada à “gestão” da diversidade encarrega-se de definir as prioridades e reconhecer o 

valor de troca de determinados aspectos ou singularidades de determinado indivíduo. Logo, 

caso não haja nenhum que tenha valor de mercado, como pode ser o caso de indivíduos 

pertencentes a determinadas minorias, eles são desprezados. Uma mulher negra, que tenha 

completado o ensino médio em escola pública e tenha um comportamento tido como 

vinculado a pessoas que vivem nas periferias de grandes cidades, não serão reconhecidas pelo 

“neutro” processo de valorização das diferenças. Uma vez reconhecido o valor de um 

indivíduo e dada sua inclusão no sistema, ele se esforçará para ali permanecer, (i) por estar 

anestesiado e vivendo numa condição em que não há possibilidade (ou vontade) de recusa – 

unidimensionalidade; (ii) por coerção, medo de expor seu descontentamento; ou, ainda (iii) 
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porque não é escutado. O trecho a seguir trata do assunto: 

(...) estas [empresas] têm sido tratadas como entidades assépticas nas quais 

os indivíduos convivem de forma funcional e neutra em prol de objetivos 

econômicos comuns. Este modo funcionalista de se administrar negligencia 

o fato de que, no ambiente de trabalho, convivem indivíduos de múltiplas 

identidades, os quais, para sobreviver, muitas vezes se calam, escondendo-se 

sob o manto da impessoalidade profissional” (IRIGARAY e SARAIVA, 

2011) 

Na condição de instrumento, tanto a Diversidade quanto o indivíduo adquirem o 

caráter de coisa, a qual pode ser submetida à administração e possui valor de troca. A 

reificação do Homem, “essa auto-objetivação, este tornar-se mercadoria de uma função do 

homem revelam com vigor extremo o caráter desumanizado e desumanizante da relação 

mercantil”. (LUKÁCS, 2003, p. 209). Numa situação em que o indivíduo, alienado e cujas 

relações estão reificadas, opera apenas na única dimensão que lhe é possível (unidimensional), 

eventualmente anestesiado pelos benefícios materiais e comodidades que este sistema lhe 

proporciona (numa perspectiva do consumo), conscientemente feliz com tal desígnio para sua 

vida (em que a dessublimação repressiva se faz presente), há possibilidade para se pensar 

Diversidade em um sentido mais amplo e transformador da realidade? Ou aquilo que 

chamamos Diversidade, sobretudo nas organizações, nada mais é do que uma criatividade ou 

flexibilidade técnica que, desde que opere para a própria reprodução deste mesmo sistema, é 

aceitável ou até requerida? 

 

Diversidade, no final das contas, opera dentro do conceito de dessublimação 

repressiva. Por um lado, oferece a possibilidade (ou o sonho) de se compartilhar e expandir as 

necessidades materiais restritas a um grupo para minorias excluídas historicamente do 

processo de divisão do trabalho e renda. Outro lado da mesma moeda é o fato desta 

possibilidade real de ter necessidades antes distantes, agora saciadas de forma imediata (sem a 

mediação da consciência em um processo de sublimação), dá conta de pulsões antes 

reprimidas. Contudo, como estudamos na Seção 2, a não necessidade de sublimação é 

repressiva, reduzindo as possibilidades do sujeito de recusar a sua realidade, tampouco de agir 

na sua transformação. Logo, quando as organizações tratam de Diversidade, não se está 

buscando a possibilidade de exercício ou, antes disso, da revelação das diferenças inerentes a 

cada ser humano, mas da sua adequação (ou conformação) ao modelo vigente de nos 
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organizarmos socialmente, da possibilidade de se saciarem as necessidades materiais 

(massificação do consumo, da arte etc.). Se for em algum momento bem-sucedida, o que 

ainda parece distante, a Diversidade poderia ser capaz de um anestesiamento mais profundo 

em nossa sociedade, justamente por incluir aqueles grupos que poderiam promover alguma 

tensão social, tangibilizar contradições e criar brechas para alguma ruptura e transformação da 

realidade, dado que estavam parcialmente ou totalmente a margem do sistema vigente. 

Servidão voluntária 

Interessante observar que as organizações são, em sua essência, formadas por 

pessoas. Entretanto, estes indivíduos não se interessam em buscar alternativas mais 

interessantes para a forma como lidamos com o trabalho, como nos organizamos em 

sociedade. Este aspecto parece vincular-se com os comentários anteriores, mas poderia ser um 

tópico para pesquisas futuras. Por qual motivo os indivíduos se submetem a condições que 

não são as melhores para si mesmos? 

 

Diversidade e liberdade para exercício da singularidade 

Ambientes coloridos, com divertimento e distração, buscam incentivar criatividade, 

inovação, desenvolvimento de ideias disruptivas. Há uma aparente liberalização total para que 

se faça aquilo que se entender adequado. Contudo, as regras do jogo são conhecidas, e os 

vencedores, aqueles que permanecem no jogo, operam sempre dentro de sua lógica precípua. 

Em suma, estas ideias somente têm valor se possuírem valor de troca e contribuírem para a 

manutenção e reprodução do modelo. 

 

Nesta Seção apresentamos tanto os conceitos mais relevantes e estudados pelo 

mainstream no que diz respeito à Diversidade (isto é, aqueles estudos que pretendem 

desenvolver instrumentos para gerenciá-la), quanto a problematização do assunto 

efetuada por estudiosos que seguem linhas críticas. Na sequência estudaremos como os 

conceitos de gestão da Diversidade estão presentes na prática ou, ao menos, no discurso 

das organizações.  
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4. DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: UMA PERSPECTIVA PRÁTICA 

Neste Seção, nosso objetivo é efetuar uma análise sucinta sobre o posicionamento 

acerca da diversidade em empresas tidas como as melhores do mundo com relação a este 

aspecto. Para tanto, selecionamos as empresas que compõe o chamado Hall da Fama sobre 

Diversidade, conforme promovido e divulgado pela empresa DiversityInc. Adicionalmente, 

incluímos uma empresa brasileira (dado que não havia nenhuma neste ranking). 

A seguir apresentaremos os critérios de avaliação da DiversityInc, as empresas 

selecionadas e os resultados de pesquisa para cada uma destas empresas. No final da Seção 

efetuaremos uma análise geral dos resultados encontrados. Vale ressalvar, contudo, que esta 

análise é bastante sucinta e busca apenas efetuar a ligação entre o apresentado e discutido até 

aqui vis-à-vis o que encontramos na prática (i.e. nas organizações) em um nível mais 

superficial. Entendemos que mesmo nesse nível, já é possível identificar alguns aspectos 

interessantes de uma retórica acerca da Diversidade, a qual será explorada. Por outro lado, um 

aprofundamento da análise, por meio de estudos etnográficos, entrevistas, análise do discurso, 

entre outras abordagens, seriam interessantes para enriquecer e expandir a análise, tornando-a 

mais robusta e conclusiva, permitindo-nos melhor perceber a relação entre a teoria (conceitos 

gerais apresentados na Seção anterior), o discurso corporativo e a prática vivida pelas pessoas 

dentro destas organizações. 

4.1 Critérios de avaliação da DiversityInc. 

A DiversityInc é uma entidade em que uma de suas principais atividades é a 

promoção da lista das 50 maiores empresas para Diversidade (The DiversityInc Top 50 

Companies for Diversity), que ocorre desde 2001. Segundo seu website, mais de 1.800 

empresas participaram da pesquisa (ou competição) no último ano. Este ranking é bastante 

reconhecido e considerado em diversas publicações ou mencionado em diversas ocasiões pela 

mídia em geral, dando destaque para as empresas que melhor se promovem, aplicam ou 

vivem em seu dia-a-dia os conceitos de Diversidade. 

Este ranking não requer qualquer tipo de desembolso por parte das empresas 

participantes, ou seja, é voluntário. Contudo, para que participe, ela deve (i) ao menos, ter mil 

empregados nos EUA; (ii) submeter termo em que assume que as informações prestadas são 
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precisas e adequadas (assinado e enviado pelo seu CEO ou executivo de recursos humanos 

(Chief Human Resources Officer); entre outros aspectos. 

O ranking é preparado com base em um questionário com mais de 200 perguntas, 

incluindo aspectos demográficos relacionados à gênero e etnia ou raça, sob as perspectivas de 

atração e retenção, promoção da mulher e de minorias, pessoas com deficiência, LGBT e 

veteranos. Consideram na análise quatro áreas chave na Gestão da Diversidade:  

a. Talentos: recrutamento, perfil dos empregados etc; 

b. Desenvolvimento de talentos: mentoring, filantropia, entre outros aspectos; 

c. Responsabilidade da Liderança: com relação a resultados, comunicação e visibilidade; 

d. Diversidade de fornecedores: gastos com companhias cujos proprietários vinculam-se à 

minorias, entre outros aspectos. 

As respostas são processadas por algoritmos próprios (software SAS) e analisada por 

especialistas. Segundo a DivesityInc, este processo busca correlacionar melhores práticas, 

como a responsabilização dos executivos-chave de uma empresa (C-Suite), com resultados 

específicos relacionados ao capital humano. Como resultado da pesquisa, chega-se a lista de 

empresas que melhor entendem, aplicam e obtém valor das iniciativas por meio da Gestão da 

Diversidade (i.e. ao menos segundo seus critérios de políticas sobre Diversidade). 

4.2 Empresas Selecionadas 

Como mencionamos anteriormente, selecionamos as empresas que pertencem ao 

Hall da Fama da DiversityInc, o qual é formado por empresas que figuraram no primeiro 

lugar da lista pelo menos uma vez desde 2012 e foram reavaliadas anualmente mantendo-se 

sempre entre as 10 primeiras colocações. Começando pelas mais recentes, são elas: 

Johnson&Johnson (2018), EY (2017), Kaiser Permanente (2016), Novartis (2014 e 2015), 

Sodexo (2013) e PwC (2012). 

Adicionalmente, dado que nenhuma destas empresas é brasileira em sua origem, 

incluímos em nossa seleção o Banco Itaú. Ele foi selecionado por ser reconhecido como uma 

das melhores empresas para se trabalhar no Brasil em alguns rankings nacionais, ocupando a 

primeira colocação na lista preparada pelo LinkedIn (ranking “Top Companies”) e divulgada 
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no início de 2018. Este ranking, também apresenta o benefício de ser preparado com base em 

informações dos usuários da rede, ou seja, dados daqueles que trabalham e vivem a rotina das 

empresas. 

As informações apresentadas a seguir foram obtidas junto aos websites ou 

publicações destas empresas, assim representando sua visão e abordagem com relação ao 

assunto Diversidade. Em geral, todas as empresas analisadas utilizarão o termo Diversidade e 

Inclusão (i.e. incluirão o termo Inclusão). Quando adotam tal nomenclatura (e conceitos que o 

acompanham), manteremos a forma como tratam o assunto, ou seja, repetiremos o termo 

conforme a empresa se manifesta acerca dele. 

4.2.1 Johnson & Johnson 

Trata-se de uma empresa multinacional de origem norte-americana que produz 

equipamentos médicos, produtos farmacêuticos e de consumo. Entre suas marcas mais 

conhecidas estão o Band-Aid, Tylenol, Neutrogena, produtos com marca Johnson para bebês, 

entre outras. 

A Johnson&Johnson divulga em seu website aquilo que denominam “Nosso Credo”. 

Sobre este aspecto, destacamos os seguintes aspectos que podem ser interessantes observar 

neste caso: 

(i) Que todos seus empregados devem ser considerados em sua individualidade; 

(ii) Empregados devem sentir-se livres para fazer sugestões e reclamações; 

(iii) Deve haver igual oportunidade de emprego, desenvolvimento e progresso para os 

qualificados; 

(iv) A responsabilidade final da empresa é para com seus acionistas, cujo negócio deve 

proporcionar lucros adequados e justa recompensa. 

Esta visão está presente em seu “Código de Conduta de Negócios”, documento que 

dá parâmetros para o comportamento de seus empregados, estabelecendo os valores pelos 

quais deve se guiar. Nele, seu CEO, Alex Gorsky, afirma que “Se Nosso Credo é nossa 

bússola, então nosso Código de Conduta de Negócios é o nosso mapa”. 
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Tendo em vista esta perspectiva mais ampla sobre a empresa, o tema Diversidade é 

tido como fator relevante para que seus objetivos sejam atingidos. Assim é resumido seu 

programa pela executiva responsável: 

Nossa visão para Diversidade e Inclusão na Johnson&Johnson é: seja você 

mesmo, transforme o mundo. Nós perseguimos isso diariamente ao 

incorporar D&I à forma como fazemos negócio – permitindo que todos 

sintam que pertencem e desempenham o seu melhor. Assim promovemos a 

inovação, que é base para o nosso sucesso”. (Wanda B. Hope, 

Johnson&Johnson Chief Diversity and Inclusion Officer in website da 

DiversityInc – tradução nossa) 

4.2.2 EY 

A EY (também conhecida como Ernst & Young) é uma empresa de serviços 

profissionais com sede na Inglaterra. Ela conta com cerca de 250 mil profissionais, atuando 

em serviços de auditoria financeira, consultoria tributária e de negócios. 

A EY, assim como as demais empresas aqui apresentadas, percebe a diversidade 

como uma oportunidade para atingir seus objetivos estratégicos de negócio. Segundo a 

empresa, 

ao maximizar e celebrar o poder das diferentes perspectivas, estamos [EY] 

aptos a fornecer abordagens mais criativas para ajudar nossos clientes a 

atingirem seus objetivos, bem como construir um melhor mundo do trabalho. 

(website da EY – tradução nossa) 

Nesta mesma linha, seu CEO afirma que no momento atual  

(...) nós [a EY] reconhecemos que a construção de um melhor mundo do 

trabalho significa fazer nossa parte para fortalecer a Diversidade e Inclusão 

tanto dentro da EY, quanto na comunidade em geral, de forma que possamos 

entregar o melhor para nossas pessoas e nossos clientes. (Stephen R. Howe 

Jr., CEO da EY para os EUA in website da DiversityInc – tradução nossa) 

A empresa, assim como outras apresentadas no ranking, possui executivos 

destacadas para promoção da Diversidade e Inclusão. Sua Global Diversity and Inclusiveness 

Officer assim ressalta a importância do assunto: “quando pessoas possuem um forte sentido 

de pertencimento, elas se tornam mais engajadas, produtivas e inovadoras – é fundamental 

construir uma cultura, verdadeiramente, inclusiva”. (Karyn Twaronite, Global Diversity & 

Inclusiveness Officer) 
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4.2.3 Kaiser Permanente 

A Kaiser Permanente é um consórcio integrado de saúde nos Estados Unidos, com 

sede na Califórnia. Ela opera planos de saúde, possui hospitais e grupos médicos. Possui mais 

de 200 mil empregados nos EUA, sendo mais de 20 mil médicos. 

A empresa afirma, segundo seu website, que o recrutamento e a promoção de talentos 

diversos é parte integral de sua estratégia para atingir seus objetivos de negócio. Não há muita 

informação sobre o tema em seu website, mas a declaração a seguir parece resumir o que 

representa Diversidade para a empresa. 

O compromisso assumido pela Kaiser Permanente com relação a 

Diversidade e Inclusão tem estado inseparavelmente ligada à nossa missão 

de melhorar a saúde de nossos membros e comunidades que servimos desde 

nossa fundação há 70 anos. Nós somos orgulhosos por sermos reconhecidos 

como uma empresa campeã de Diversidade e Inclusão, porque ao 

acolhermos as diferenças sabemos que, antes de vê-las como barreiras, 

estamos em uma posição mais forte para servir nossos membros. (Bernard J. 

Tyson, CEO da Kaiser Permanente in website da DiversityInc – tradução 

nossa) 

4.2.4 Novartis 

A Novartis é uma empresa multinacional, com sede na Suíça, entre as maiores do 

mundo no setor farmacêutico. Ela conta com mais de 120 mil empregados em todo o mundo e 

possui operações no Brasil.  

Segundo a DiversityInc, a estratégia para Diversidade e Inclusão da empresa está 

baseada em quatro pilares: (i) talento e liderança; (ii) cultura e inclusão; (iii) paciente e cliente; 

e (iv) reputação; tal estratégia leva a empresa a maior inovação, rentabilidade e satisfação do 

cliente. 

Sob o lema “Nossas diferenças nos fazem mais fortes”, a empresa entende que 

Diversidade é ter um ambiente de trabalho com pessoas e perspectivas diferentes, enquanto o 

papel da Inclusão é fazer com que essa mistura funcione. Neste sentido, Diversidade e 

Inclusão relaciona-se com a criação de um ambiente em que seus empregados se sintam 

valorizados e sejam ouvidos. 



60 

 

 

 

Com relação as diferenças, a empresa é bastante abrangente, dando conta de todas as 

dimensões possíveis, assim como apresentadas e discutidas na Seção anterior. Seu CEO 

afirma o seguinte acerca do assunto: 

Nosso objetivo é descobrir medicamentos revolucionários que mudam a 

prática médica e estenda a vida das pessoas. Todos os nossos empregados, 

levam esta missão muito a sério e acreditam que o nosso sucesso está 

enraizado na promoção de uma cultura diversa, inclusiva e com foco nas 

pessoas. (Fabrice Chouraqui, CEO da Novartis - in website da DiversityInc – 

tradução nossa) 

4.2.5 Sodexo 

A Sodexo é uma empresa francesa de serviços alimentícios com sede na França. Ela 

conta com mais de 400 mil empregados em todo mundo, sendo bastante conhecida no Brasil 

pelo seu serviço de vouchers para alimentação (vale alimentação). 

Alguns de seus principais executivos assim se posicionam sobre a questão do gênero, 

mas tal visão pode ser observada com relação as demais dimensões da Diversidade: 

Nós acreditamos que equilíbrio de gênero promove criatividade e inovação e, 

em última análise, leva a melhores resultados para o negócio. Quando 

mulheres atingem seu potencial total, tanto o negócio quanto a sociedade 

estão mais bem-sucedidos. (Sophie Bellon, membro do Conselho da Sodexo 

in website da DiversityInc – tradução nossa) 

Seguindo o mesmo tom, o CEO da Sodexo, Denis Machuel, entende que a 

Diversidade de gênero é essencial, indo além de uma obrigação moral, mas representando um 

imperativo de negócio e um diferencial (conforme website da Sodexo – tradução nossa). 

4.2.6 PwC 

A PwC (também conhecida por sua antiga denominação comercial – 

PricewaterhouseCoopers) é uma empresa de serviços profissionais que, em conjunto com a 

EY e outras duas empresas (i.e. KPMG e Deloitte), faz parte do chamado grupo “Big 4”, 

representando as maiores empresas desta indústria no mundo. Ela conta com mais de 240 mil 

empregados em todo o mundo, atuando em mais de 150 países. 
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No seu website, a empresa assim declara sua visão acerca do tema: 

Na PwC, nós apoiamos uma cultura inclusiva ao reconhecer que as 

experiências e perspectivas que cada indivíduo traz para a mesa são únicas. 

É por isso que um ambiente inclusivo é chave para se observar o potencial 

das pessoas, a inovação e a solução de problemas importantes. (conforme 

website da PwC – tradução nossa) 

No mesmo website a empresa declara que suas “iniciativas e estratégias 

desenvolvidas para atrair, desenvolver e promover os indivíduos mais talentosos 

independentemente de sua raça, orientação sexual, religião, gênero (...) ou qualquer dimensão 

da diversidade”. 

Sobre a questão de atração e retenção de pessoas com foco na Diversidade, segundo 

seu próprio website, a PwC argumenta que se trata de “um imperativo de negócio para que se 

estimule a inovação, promova crescimento e sustente vantagem competitiva no mercado”. 

4.2.7 Itaú Unibanco 

O Itaú Unibanco é o maior conglomerado financeiro do Brasil e da América Latina, 

cuja sede está situada na cidade de São Paulo, atuando em diversos países, entre eles 

Argentina, Chile e Colômbia. Possui cerca de 100 mil funcionários e seus principais ramos de 

atuação são o banco comercial, seguros, cartões de crédito (incluindo participação na empresa 

Rede), entre outros. 

Com relação à Diversidade, segundo seu website, assim a empresa entende o seu 

impacto: “diversidade nos ajuda a produzir resultados inovadores e positivos para clientes e 

colaboradores do Itaú Unibanco e para a sociedade”. 

No relatório anual consolidado do banco, a empresa esclarece na gestão da 

Diversidade, três princípios são seguidos: (i) justa competitividade diante das diferenças; (ii) 

heterogeneidade dentro da organização; e (iii) implantação de políticas e projetos de 

valorização e promoção da diversidade. 
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Assim a empresa resume sua visão sobre o tema:  

Acreditamos que a diversidade impulsiona a competitividade da organização. 

Ter um quadro de pluralidade de gênero, raça, origens, opiniões e culturas na 

empresa significa ampliar as perspectivas e pontos de vista nas tomadas de 

decisão. Nossos clientes são diferentes, então nossas equipes também 

precisam ser. (Itaú Unibanco, Relatório Anual Consolidado 2017) 

Neste mesmo documento, observamos aspectos relacionados à mensuração de 

resultados ou metas sobre Diversidade. Apesar deste aspecto estar presente nas outras 

empresas até aqui analisadas, as quais não apresentavam divulgação suficiente para que 

pudéssemos comentar sobre o assunto, no caso do Itaú Unibanco pudemos verificar o 

importante papel da mensuração ou quantificação da Diversidade e Inclusão em seus 

objetivos estratégicos. Estas metas referem-se, sobretudo, à representatividade de minorias no 

total de sua base de empregados. Segundo o relatório, podemos observar uma série de 

políticas e metas que buscam a equidade de gênero (e.g. participação feminina na gestão, 

equivalência salarial etc.). Entre os indicadores de desempenho relacionados a Diversidade, 

conforme o relatório, destacamos: percentual de negros, pessoas com deficiência e aprendizes; 

proporção salarial entre homens e mulheres; número total de casos de discriminação e 

medidas corretivas tomadas. 

Ao final desta Seção 4, em conjunto com os demais tópicos tratados nela, 

apresentamos nossa análise sobre o que nos revelam os aspectos identificados acerca das 

empresas mencionadas. 

4.3 Perspectivas sobre Diversidade no Brasil: o que nos mostram os números 

Segundo o Instituto Ethos, em pesquisa realizada em 2015 e publicada em maio de 

2016, a maior parte das empresas que participaram de seu estudo não possuíam ações 

afirmativas para incentivar a presença de negros e mulheres em seus quadros, apontando que 

nas poucas ocasiões em que, quando existentes, elas são pontuais e não vinculadas a metas ou 

planejamento efetivo. 

Apesar de seu estudo não ser poder ser considerado uma reprodução perfeita daquilo 

que ocorre na sociedade brasileira, o próprio Instituto Ethos admite que os resultados de sua 

análise podem ser bastante expressivos sobre tal realidade. 
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Resumidamente, o relatório destaca: 

a) Mulheres – representando mais do que 50% da população brasileira, ocupam 

apenas 13,6% das vagas nos quadros executivos, situação que praticamente não 

se alterou desde o estudo anterior em 2010. 

b) Negros – eles representam cerca de 53% da população brasileira e, no nível de 

aprendizes são 57,5% do total. Contudo, a participação deste grupo no nível 

gerencial é de apenas 6,3% e nos quadros executivos se resume a 4,7%. 

c) As entrevistas apontam, segundo o estudo, dissonância de entendimentos sobre o 

tema da Diversidade entre aqueles envolvidos com ações a ela relacionadas nas 

empresas. Parte dos entrevistados abordam o tema sob a perspectiva do 

enfrentamento de desigualdades históricas, enquanto outros dão foco para o 

indivíduo e ações de inclusão de pessoas diversas. 

Também nos parece interessante destacar, conforme o estudo do Instituto Ethos, o 

caráter instrumental ou a valorização da Diversidade face o possível impacto positivo que a 

Diversidade pode representar para as empresas. Porém, tal caráter assume um viés ético-moral 

mais marcante conforme os comentários ali reproduzidos.  

Ao final do estudo, em um artigo chamado Diversidade é Vantagem Competitiva, 

assim conclui-se sobre o tema: 

As políticas de ação afirmativa com foco na equidade racial farão com que 

as organizações se pareçam mais e melhor com o Brasil, que ganhará em 

inovação e complementaridade. Não adianta só as empresas fazerem o 

melhor. É preciso fazer o melhor da melhor maneira, incluindo no portfólio 

dos produtos e serviços desenvolvidos no país um insumo necessário nesse 

milênio que se inicia: o da qualidade ético-moral. (Helio Santos in Ethos, 

2016) 
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4.4 Comentários Gerais: aspectos identificados e aplicação da Crítica 

Com base na sucinta análise das declarações mais gerais, feitas pelos principais 

executivos das empresas mais destacadas quando se trata de Diversidade, bem como algumas 

informações adicionais quando disponíveis, podemos destacar os aspectos a seguir, 

considerando alguns comentários iniciais nossos à luz da Crítica. São eles: 

a. Ações Afirmativas x Políticas Corporativas – há uma série de ações afirmativas que, 

voluntariamente ou não (i.e. por força de Lei em muitos casos), no caso de empresas no 

Brasil ou no exterior, as empresas tomam como objetivos. Dentro desta perspectiva, há um 

discurso que envolve a equidade de gênero (e.g. Sodexo) ou outras iniciativas ligadas 

minorias que todas as empresas aqui apresentadas possuem. Por outro lado, é recorrente 

em quase todos os trechos reproduzidos anteriormente, uma perspectiva sobre o indivíduo 

e forma única como cada um pode contribuir. 

De uma forma geral, parece-nos que o conceito de Diversidade mais recorrente é voltado 

para a individualidade, em sua respectiva singularidade. Em paralelo, estas empresas 

possuem iniciativas que visam incluir minorias etc. Contudo, assim como temos visto no 

Brasil (vide estudo o Instituto Ethos), mesmo as empresas que mais parecem se esforçar no 

sentido da inclusão de minorias, não têm obtido êxito. 

De alguma forma, parece haver uma certa dissociação entre o discurso apresentado e o 

resultado prático, já que a valorização da diferença individual não repercute em uma 

transformação do ambiente de trabalho face a proporção de tais minorias no mundo real.  

b. Vantagem competitiva – praticamente todas as passagens apresentadas, as quais podemos 

entender como o mote de cada uma destas empresas no que diz respeito à Diversidade, 

tratam do seu impacto positivo como forma de “diferenciação” do negócio, “capacidade de 

inovação”, “criatividade”, entre outros aspectos que acabam por repercutir em seu bottom 

line. 

Neste sentido, podemos nos questionar sobre aspectos da Diversidade que não promovem 

tal diferencial ou impacto direto no bottom line. Haveria espaço para indivíduos com estas 

características? A resposta parece ser não e, não obstante, pode também indicar um 
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caminho para solução da aparente contradição (ou tensão) entre discurso e prática que 

comentamos no tópico anterior. Além dos evidentes aspectos relacionados à discriminação 

(seja ela consciente ou impulsionada por vieses inconscientes), a lógica dos negócios não 

permite, exceto se de forma forçada, sejam incluídos aqueles que não contribuem 

positivamente para o retorno financeiro “justo” dos acionistas (assim como colocado 

claramente no “Credo” da Johnson&Johnson). 

Não estamos fazendo aqui juízo de valor sobre a meta central de uma empresa em nossa 

economia, qual seja, ser lucrativa para seus investidores (acionistas, sócios e credores). 

Mas pelo fato deste ser seu fundamento, sua raison d’être, ações afirmativas ou inclusão 

daqueles que tenham visão que não contribua para tal parece ser antagônica a seu principal 

objetivo. 

c. Meritocracia – este aspecto não aparece exatamente desta forma em todos os trechos 

citados. No caso do Itaú Unibanco, por exemplo, não apresentamos este termo, mas ele é 

amplamente utilizado no seu Relatório Anual Consolidado de 2017 (conforme analisado) 

ao se tratar do tema da Diversidade. Ainda que de forma implícita, ao se destacar a 

vantagem competitiva que a Diversidade pode trazer, este aspecto decorrerá das metas e 

objetivos individuais que deverão ser alcançados para que tal diferenciação, inovação e 

valor para o acionista seja capturado. 

Assim sendo, poderíamos nos questionar se haveria, de fato, possibilidade para um 

espectro amplo de perspectivas, dado que o resultado e valores corporativos são anteriores 

ao indivíduo dentro uma organização. Logo, seu mérito será julgado conforme valores que 

não foram por ele definidos. Mais uma vez, isso decorre naturalmente do modelo de 

organização de nossa sociedade, no qual as empresas estão inseridas. Mas tal modelo, 

promove este conflito. 

Não obstante, no que diz respeito ao mérito, dado que minorias não possuem treinamento, 

rede de contatos, etiqueta (o que também é uma forma de discriminar) condizentes com 

determinado contexto, sua inclusão ou ascensão aos postos mais elevados dentro de uma 

organização são bastante restringidos. Comumente, a diversidade, coloca-os (as minorias) 

em posição de clara desvantagem competitiva com seus rivais aspirantes aos postos de 
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trabalho ou cargos gerenciais e executivos. 

d. Gestão de pessoas e visão instrumental – é recorrente a expressão “gestão” sobre a 

Diversidade. Haveria a este respeito um aspecto mais crítico-filosófico, no qual 

poderíamos questionar se este discurso não alça à condição de coisa uma característica 

decorrente de um conjunto de indivíduos (de singulares), se tratando portanto de uma 

discussão ontológica e sobre o processo de reificação do Homem e suas relações, a tal 

ponto que sua própria singularidade é negociável (valor de troca). Mas, não entrando na 

discussão anterior, poder-se-ia, ainda, discutir em qual sentido é possível tal “gestão” sem 

que se perca o seu próprio alvo, qual seja a diversidade de perspectivas. 

Se o indivíduo é instrumento (ou meio) para se obter maiores êxitos corporativos e 

organizacionais, e em sua coletividade forma o Diverso, necessariamente a “Gestão de 

Diversidade” deve oferecer parâmetros para que estes indivíduos operem. Como 

consequência, há antes do exercício de sua liberdade para propor ideias singulares, um 

estreitamento das possibilidades para fazê-lo. Em outras palavras, dentro de uma certa 

conformidade, respeitando valores e regras impostas ao indivíduo, ele tem liberdade para 

exercer ou demonstrar sua singularidade. Ou seja, a possiblidade da Diversidade é limitada 

pela sua própria gestão, a qual estabelece ou impõe as regras do jogo. Assim sendo, ao 

gerir o diverso, perde-se necessariamente parte de sua potência. Ou melhor, considera-se 

apenas as potências capazes de entregar os objetivos estratégicos de uma organização. Se 

um indivíduo não possui tais potencialidades, por mais diverso que seja, não é útil para a 

gestão. 

e. Mensuração, quantificação e incentivos – no ambiente de negócios, onde operam as 

organizações, a responsabilização (em inglês utiliza-se muito o termo accountability) e a 

mensuração de resultados é rotina e aspecto indissociável do seu processo de gestão. 

Praticamente todos os aspectos do ambiente corporativo se traduzem em números, sejam 

questões notadamente refletidas em números por sua própria natureza (como é o caso de 

assuntos financeiros), sejam aspectos relacionados ao comportamento (por exemplo, 

avaliações de desempenho) ou clima organizacional (caso de pesquisas desta natureza). 

Evidentemente, se gestão vincula-se a resultados quantificáveis, a métricas ou indicadores 
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de desempenho (os KPI’s – Key Performance Indicators), a gestão da Diversidade lançará 

mão de tais ferramentas. Certamente, este aspecto é fundamental para todas as empresas 

aqui apresentadas, sobretudo porque, inclusive, muitas delas declaram em suas políticas 

acerca da Diversidade, que seus executivos possuem metas individuais vinculadas a tal 

iniciativa. No caso do Itaú Unibanco, tal quantificação está evidente nos dados por nós 

analisados. Há divulgação de metas para seus executivos em função do percentual de 

negros e mulheres em seu quadro de funcionários, relação salarial equiparada das minorias 

por função e cargo, entre outras. 

Sobre este tópico, além de questionar o positivismo implícito (ou explícito) no conceito 

daquilo que chamamos de gestão, em que os números parecem ser soberanos e contar 

sempre a verdade sobre um determinado assunto, podemos refletir sobre os valores e metas 

que se articulam e se traduzem em KPI’s. Quais valores os tornam chave para o negócio? 

Ao torna-los critérios objetivos (por mais subjetivo que seja seu cálculo), qual o seu 

impacto no comportamento dos indivíduos e repercussão sobre o negócio? Embora não 

haja uma resposta simples para estas questões, parece-nos que prevalecerá na definição dos 

KPI’s os valores precípuos de qualquer organização, conforme deixou claro a 

Johnson&Johnson. Podem até haver metas secundárias, mas elas somente serão possíveis 

desde que não haja prejuízo a suas metas primárias, isto é, o retorno para os seus acionistas. 

Por conseguinte, tais KPI’s (e, inclusive, sua relação com metas individuais que impactam 

a remuneração de seus executivos) promoverão comportamento homogêneo, uniforme, 

conforme as regras estabelecidas. 

f. Repetição de mantras – com menos impacto imediato à questão da Diversidade, mas talvez 

contribuindo para uma percepção acerca de sua retórica, em muitos casos vazia em 

conteúdo, o discurso acerca da Diversidade repete mantras bastante recorrentes no meio 

empresarial e encontrados na literatura denominada de autoajuda. Como exemplo claro 

disso, temos o mote da Johnson&Johnson: “seja você mesmo, transforme o mundo”. Tal 

frase motivacional, inspiradora e de muito improvável êxito por qualquer indivíduo que 

tente aplicá-lo, faz parte desta retórica. Muitos empregados não tem a intenção, a condição 

ou qualquer apoio para transformar o mundo na forma como gostariam que fosse. Pelo 

contrário, tal transformação partindo-se de dentro de uma organização, todos sabem, 
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somente terá um sentido possível, o qual não está necessariamente alinhado com a visão do 

indivíduo, qual seja, assim como explícito pela própria Johnson&Johnson, a rentabilidade 

para seus acionistas. 

Em suma, esta Seção 4 nos trouxe algumas informações sobre o tema na prática 

(realidade objetiva), as quais podem ser problematizadas e das quais podemos retirar 

algumas reflexões relevantes. Do ponto de vista prático, das iniciativas acerca da 

Diversidade no mundo real, exploramos aqui algumas questões que emergem do 

discurso das organizações, revelando, sobretudo, seu caráter alienado e alienante. 

Vemos que as iniciativas relacionadas à Diversidade tem um caráter positivo, na medida 

em que buscam incluir minorias e contribuir para a solução de questões importantes de 

nossa sociedade, como o preconceito, injustiça social e desigualdades historicamente 

desenvolvidas. Por outro lado, no avesso da mesma moeda, há um vetor negativo, em 

que a Inclusão, como meta organizacional, pode contribuir justamente para o 

anestesiamento do indivíduo, sua alienação e redução à unidimensionalidade (este 

processo foi discutido no início deste trabalho). A tensão entre indivíduo e sua condição 

no mundo, entre subjetividade e realidade objetiva, tende a ser reduzida (dessublimação 

repressiva) e, de uma forma geral, perde-se a capacidade de transformação ou de 

significação da realidade. É mais provável, como vimos, que o indivíduo lute pela 

manutenção de tal sistema ou ordem do mundo. 
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5. CONCLUSÃO 

Diversidade nas organizações, assim como estudamos neste trabalho, assume dois 

aspectos, faces distintas de uma mesma moeda. Uma face revela aspectos positivos, enquanto 

a outra é o seu avesso (portanto, negativo). As iniciativas relacionadas à Diversidade inserem-

se em um contexto que, sob determinada perspectiva, representam sua própria negação. 

Como discutimos, a causa final, raiz da Diversidade é o próprio indivíduo, com suas 

características próprias, uma subjetividade singular e comportamento distinto. Contudo, como 

vimos na Seção 2, este indivíduo perde sua subjetividade ao conquistar a “consciência feliz”, 

em um processo de dessublimação repressiva. Recapitulando, suas necessidades passam a ser 

imediatamente resolvidas, sem que haja motivo para um processo consciente de sublimação 

(processo o qual garantiria a possibilidade de recusa ou a manutenção da consciência infeliz). 

A dinâmica da sociedade vigente é a de criação das necessidades e de proporcionar sua 

satisfação sem que seja requerida qualquer mediação. 

A racionalidade técnico-científica, a qual pode ser encontrada no arcabouço 

conceitual que trata da Diversidade, como vimos na Seção 3, além de perder de vista o caráter 

histórico-material e dialético em que se inserem os seus objetos de estudo, buscará mensurá-

los, quantificá-los e gerenciá-los. No caso da Diversidade, promove-a ao estado de coisa, 

meio para determinados fins, reduzindo o indivíduo a um instrumento. A diversidade de uma 

forma geral, bem como a singularidade de um indivíduo passam agora a serem capital 

humano e, como tal, operar dentro da lógica própria da estrutura social vigente, promovendo 

sua reprodução. 

Ao analisarmos os discursos de empresas, no que tange suas iniciativas de 

Diversidade e Inclusão, há uma aparente e ilusória possibilidade de exercício de liberdade 

(intelectual) nas organizações, pois as regras do jogo são claras e não determináveis pelo 

indivíduo. Apenas serão valorizados (terão valor de mercado, de troca) características 

individuais que sirvam ao propósito destas organizações. Neste sentido, não lhes servirá 

qualquer característica individual, mas sim aquelas que sirvam ao seu propósito. Se junto 

destas características vierem outras tantas que não perturbem o objetivo maior da organização, 

não haverá problemas. Mas, neste contexto, fica claro que as possibilidades de exercício da 
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singularidade estão limitadas aos valores pré-estabelecidos. Como salientado ao longo do 

trabalho, talvez esta observação explique (parcialmente) as razões pelas quais ações 

afirmativas e outras iniciativas não são bem-sucedidas: as características “diversas” 

disponíveis não servem ao propósito da empresa em questão. Evidentemente, há uma série de 

outras questões envolvidas, como o preconceito, vieses inconscientes, entre outros aspectos. 

Enfim, a promessa de que se pode transformar o mundo é uma quimera. Criatividade, 

disrupção, inovação, palavras da moda são apenas uma possibilidade se inseridas dentro da 

lógica vigente.  

Se temos, portanto, um indivíduo unidimensional, submetido a um processo de 

dessublimação, pasteurizado e, por consequência, conformado ao estado vigente das coisas, a 

possibilidade de sua emancipação, de recusa e de se transcender tais condições torna-se 

bastante reduzida, se não for anulada. Reduzidos ao estado de coisa, instrumentos a serem 

gerenciados e cujo valor está vinculado à sua capacidade de troca, os indivíduos perdem a 

capacidade da intersubjetividade (relação entre objetos e não mais entre sujeitos – reificação 

das relações humanas). O mundo torna-se mais opaco, menos espesso, pois o espectro de 

possibilidades para sua significação se reduz, dada a uniformidade entre os indivíduos e sua 

conformação ao status quo. 

O discurso da Diversidade opera no sentido de manutenção desta lógica. Mais do que 

isso, ele é um passo adiante. A inclusão de minorias pode repercutir na deflação de tensões 

que seriam vetor para mudanças qualitativas em nossa forma de vida. Ao incorporá-las (as 

minorias), ao menos no discurso, nesta lógica, trilha-se um caminho em que as tensões 

diminuem, assim como refream-se as possibilidades de recusa. Assim, sob uma perspectiva 

socialmente mais ampla, ao buscar contribuir com soluções para problemas tangíveis de nossa 

sociedade como um todo (pelo menos o discurso tem este tom) como a injustiça social e 

desigualdade, se bem-sucedidas, tais iniciativas teriam como finalidade incluir minorias 

historicamente excluídas. Logo, na realidade objetiva, reduziriam-se tensões que, em última 

análise, permitem recusar a forma que vivemos. Esta tensão social, em tese, ajuda-nos na 

manutenção de determinado nível de consciência (infeliz) sobre nossa forma de vida. 

Evidentemente, como salientamos, a inclusão de minorias é desejável, ou melhor, representa 

uma questão de justiça, é mandatória, não se tratando de uma mera alternativa entre tantas 
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outras. Contudo, o que queremos defender é que o modelo de inclusão, da forma como é 

engendrado, fazendo parte de um processo no interior do estado vigente das coisas, estado o 

qual busca reproduzir-se e manter-se como tal, traz consigo um ônus que talvez não seria 

desejável incorrermos. Mais interessante seria termos a diminuição de injustiças sociais, 

redução das desigualdades com a manutenção de nossa consciência infeliz. 

Vale destacar que, assim como vimos neste trabalho, junto da Diversidade, há um 

discurso de que todos podemos aquilo que queremos. Neste sentido, o discurso da 

Diversidade também é uma retórica que promete permitir a entrada de minorias e excluídos 

no mundo dos vencedores (os winners). Todavia, o jogo tem regras que lhes são extrínsecas 

(não determinadas pelo indivíduo) que, talvez, provavelmente exigem do indivíduo 

capacidades, habilidades, comportamentos específicos que contribuem para sua reprodução e 

manutenção. Os valores que estabelecem quem são os vencedores e os perdedores não estão 

em questão. Tampouco o prêmio àqueles que vencem neste jogo. A aqueles que ainda estão 

fora, a retórica da Diversidade lhes traz uma ilusão, uma miragem, que lhes dá esperança de, 

em algum momento, participarem do jogo Enfim, voluntariamente, tanto aspirantes a jogador 

quanto aqueles já incluídos no jogo, envolvem-se em um espetáculo (ou simulacro) com 

regras que confrontam sua subjetividade. Como consequência, (i) há diminuição da tensão 

entre incluídos e excluídos (pois há a promessa de inclusão e, caso não estejam incluídos, 

pode apenas ser uma questão de mérito individual); e (ii) reforça-se o estreitamento da 

possibilidade de recusa, dado que o objetivo de inseridos ou excluídos parecem alinhar-se, ou 

seja, não se recusa aquilo que passa a ser meta. 

Resumindo, a Diversidade nas organizações acaba por se inserir e expandir uma 

lógica que conforma o indivíduo, reduzindo sua capacidade de recusa, transcendência e de 

significação do mundo (perde a alteridade). Sua própria singularidade é adormecida ou 

impedida de revelar-se (ao menos integralmente). Com a consciência feliz do mundo, sendo 

parte de um processo de dessublimação repressiva, o indivíduo unidimensional pouco fará 

para transformar a realidade objetiva. Mais do que isso, suas iniciativas muitas vezes 

carregarão consigo a ilusão de estar transformando o mundo. Mas, vale lembrar que farão 

parte do jogo aqueles que possuem e demonstram as habilidades ou comportamentos 

desejáveis para a sua manutenção e reprodução. Por estas razões, afirmamos anteriormente 
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que as iniciativas de Diversidade representam sua própria negação, sendo. um processo de 

conformação daqueles que estão fora da lógica vigente, do que a ampliação de possibilidades 

de significação do mundo. 

Das negativas (aspectos positivos) 

Como havíamos salientado, há aspectos positivos no que tange o discurso e 

iniciativas de Diversidade. É inegável que minorias merecem condições melhores de vida, 

oportunidades de trabalho e estudo, uma vida digna. Assim sendo, o ganho material que a 

inclusão destas minorias no mercado de trabalho promove é, sem dúvida, positivo. 

Adicionalmente, o debate sobre preconceito, sobre o caráter histórico das 

desvantagens que determinados grupos (e.g. negros no contexto brasileiro) possuem, 

contribuem para um ganho de consciência coletivo. Talvez, inclusive, em algum tempo, 

alguns preconceitos sejam reduzidos. 

Em suma, ainda que haja uma série de ponderações sobre os aspectos negativos do 

discurso da Diversidade ao longo deste trabalho, reconhecemos que há aspectos a serem 

celebrados, os quais podem, finalmente, promover alguma equidade e justiça social. 

O debate que promovemos aqui não tem o intuito de defender que as iniciativas de 

Diversidade sejam abandonadas. Pelo contrário. Mas questiona qual o papel que as 

organizações, o mundo corporativo, deve assumir? Seria a Diversidade uma causa, 

primariamente, de caráter ético-moral? Se sim, não faria sentido termos tamanho 

esvaziamento quanto a ações afirmativas (vide estudo Ethos que comentamos na Seção 4). 

Parece-nos que, antes, Diversidade é apenas retórica e qualquer medida somente será tomada 

se os interesses específicos destas organizações sejam atendidos. Neste contexto, o caráter 

ético-moral estaria contingente aos objetivos primários de uma organização inserida na lógica 

de reprodução do capital. Isso é bastante lógico e até evidente, mas denota, claramente, que o 

discurso não é tão nobre assim. 
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Concluindo, com o estreitamento da possibilidade de recusa, a progressiva e 

contínua adaptação dos indivíduos à lógica vigente, uma ação transformadora parece 

distante. Felizmente, talvez estejamos em um caminho que passe a privilegiar a inclusão 

de minorias e ampliação da justiça social. Por outro lado, parece que estamos cada vez 

mais anestesiados, conformados e inseridos em uma lógica que é irracional, apesar de 

toda sua racionalidade. A resposta para um salto qualitativo em nosso modo de viver 

está no próprio indivíduo. Resta saber se há condições e vontade para se acender a luz, 

virar a chave e abrir a porta. Que as iniciativas sobre Diversidade não sejam apenas sua 

a sua própria renúncia. 
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