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Resumo 

 

Este trabalho visa refletir sobre o cenário social acerca da quinta meta de 

desenvolvimento sustentável da ONU, a igualdade de gênero, e como a AIESEC e seus 

projetos contribuem com a mesma. Busca-se ainda, compreender qual o papel das 

Relações Públicas, enquanto sensibilizadora de seus públicos de interesse, frente ao 

empoderamento das mulheres em contextos múltiplos. Através da pesquisa de opinião 

qualitativa realizada com o público jovem, notou-se que a figura feminina enfrenta 

diariamente difrentes conflitos e, por conta disso destaca-se a necessidade de debater 

sobre a igualdade de gênero nos mais diversos espaços sociais.  
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Introdução 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) propôs no ano de 2015 as 17 metas de 

Desenvolvimento Sustentável a fim de alcançar um mundo mais sustentável em 2030. 

Dentre elas encontra-se a igualdade de gênero, expressada na quinta meta4, a mesma tem 

como foco trabalhar, especificamente os aspectos relacionados as questões de igualdade 

entre homens e mulheres, além do empoderamento da mulher frente a sociedade, não 

abrangendo os aspectos da diversidade de gênero. 

Este trabalho visa explorar, sob essa perspectiva da ONU, a igualdade entre 

homens e mulheres e como as Relações Públicas (RPs) podem contribuir para a prática 

de ações e disseminação de informações assertivas a respeito da mesma, sabendo que o 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Intercom Jr na categoria 03 Relações Públicas e Comunicação Organizacional – 

XIII Jornada de Iniciação Científica de Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. Ademais, este trabalho é um recorte do Trabalho do Conclusão de Curso (TCC), 

denominado ”Relações Públicas e a Igualdade de Gênero: uma análise da quinta meta de desenvolvimento 

sustentável da ONU”, para obtenção do grau de bacharel em Relações Públicas pela USC da autora principal 

sob orientação da coautora. 
2 Recém-graduada em Relações Públicas pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru/SP, email: 

ana.cnb@hotmail.com 
3 Orientadora do trabalho, docente em Relações Públicas da Universidade do Sagrado Coração de Bauru/SP. 

Doutora em Ciência Sociais (2016) pela Unesp/Marília, Mestre em Comunicação (2011) e graduada em 

Relações Públicas (2007), ambos pela Unesp/Bauru. email: jessicacrossi@yahoo.com.br.  
4 Os detalhes dessa meta podem ser consultados pelo link: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/. 

Também disponível nas referências deste artigo. 
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profissional de RP destaca-se por sua habilidade de compreender as idiossincrasias de 

suas diversas gama de públicos e por sua característica humanística.  

Além disso, a ONU conta com a colaboração da AIESEC5, organização que 

trabalha com o desenvolvimento de liderança jovem por meio de intercâmbios, para que 

apliquem em seus projetos as metas de desenvolvimento sustentável. Devido às suas 

contribuições em prol das metas de desenvolvimento sustentável, a organização é o objeto 

de estudo do presente artigo. 

O mesmo tem como foco analisar o nível de conhecimento do público jovem sobre 

o impacto social gerado oriundo das atividades e projetos desenvolvidos pela AIESEC 

que envolvam a quinta meta de desenvolvimento sustentável, sob a ótica das Relações 

Públicas, através de uma pesquisa de opinião de caráter qualitativo. 

Para isso, este trabalho está fragmentado em duas partes principais, sendo elas: a 

fundamentação teórica em que apresenta-se as temáticas da influência da cultura machista 

na igualdade de gênero, a ONU, as metas de desenvolvimentos sustentavél, a AIESEC e 

por fim a atividade de Relações Públicas. Na sequência explana-se os resultados da 

pesquisa de opinião qualitativa abordando a temática sugerida na pesquisa. Por fim, as 

considerações apontando a contribuição das RPs frente aos desafios de uma realidade 

igualitária. 

 

1 Fundamentação teórica 

 

1.1 A Influência da Cultura machista na igualdade de gênero 

O modo como o indivíduo age e reage está, intrinsecamente, ligado à sua 

personalidade, sua identidade e a sua cultura. O meio de convívio influência em seus 

costumes, crenças, sua forma de pensar, seus medos, vestimentas, comidas entre outros 

fatores. Cultura é então uma construção coletiva a partir das histórias partilhadas, ao longo 

do tempo, e transmitida de geração em geração.  

No Brasil, as experiências durante o período de sua colonização trazem o 

comportamento machista provocado no ser humano, desde os primórdios, e por 

consequência vai construindo sua identidade cultural envolta nestes pensamentos e 

atitudes.  

                                                 
5 A sigla AIESEC significa Association Internationale des Estudiants en Sciences Economiques et 

Commerciales, inspirado no curso dos fundadores da organização. 
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O período colonial que durou dos anos 1500 a 1822, é marcado pela imposição 

dos costumes europeus na figura do homem branco colonizador e dominador que usa a 

mulher indígena como objeto sexual, justificando seu ato agressor e de abuso pela “falta 

de mulheres”. 

O contexto não se modifica nos períodos históricos que se seguem, e a utilização 

do corpo da mulher como objeto sexual é o que caracteriza a violência que inibe suas 

identidades individuais e coletivas, suas vontades, seus espaços e dá a significação do que 

é ser mulher na sociedade que se construía, a partir da visão do homem branco, europeu, 

colonizador e depois coronel. 

A violência contra a mulher é qualquer ato de violência baseado no 

gênero cujo resultado seja causar danos ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico às mulheres, incluindo ameaças, coerção, privação arbitrária 

de liberdade, na vida pública ou na vida privada. (BONNICI, 2007, p. 

262) 

 

As experiências coletivas que se sucedem enaltecem a forte imagem familiar 

padronizada desde os primeiros grupos formados pela humanidade de característica 

patriarcal, na qual o homem é a referência como chefe, força e sustento. Enquanto as 

mulheres, prosseguem sem direito a escolaridade e sem poder crítico. 

Desse modo, a mulher não é mais diretamente um objeto sexual, contudo, é tratada 

com desprezo, desrespeito e como propriedade/objeto de seus maridos. A inferioridade e 

a desvalorização prosseguem com a mesma compulsão social da colonização e do 

coronelismo.  

O conjunto de paradigmas imposto socialmente referente ao comportamento dos 

gêneros masculino e feminino conduz a inibição da força das mulheres e exige dos 

homens, desde a infância, que provem sua masculinidade. O hábito de como se portar, de 

acordo com seu gênero, definia-se desde a pequenez pelos brinquedos e brincadeiras, 

cores e vestimentas. O homem era criado para ser “macho”, similar a rudez, apenas suas 

colocações e vontades eram válidas, ao mesmo passo que, para as mulheres era ensinado 

o silêncio e impelido os traços de sua feminilidade.  

Essas experiências históricas e determinações de gênero estão culturalmente 

enraizadas no país e, portanto, influenciam no modo como as pessoas vivem, pensam e 

agem até a contemporaneidade.  

Dito isto, os reflexos desta identidade cultural confluem em conflitos sociais que 

inibem a tão utópica igualdade dos gêneros, mesmo que os cenários tenham se modificado 

durante os movimentos feministas e suas conquistas ao longo dos séculos, a figura 
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feminina ainda sofre danos morais, éticos e físicos e por isso, requer a atenção dos 

responsáveis por garantir os diretos humanos de igualdade e liberdade de expressão, em 

vista disso, a ONU estabeleceu as 17 metas de desenvolvimento sustentável, e dentre elas, 

está a igualdade de genero, representada na quinta meta. 

 

1.2 A ONU, as Metas de desenvolvimento sustentável e a AIESEC 

 

No ano de 1945, a conferência realizada em São Francisco deu origem à “Carta 

das Nações Unidas” (CNU), a qual contém as principais ideais e propósitos que deveriam 

ser cumpridos pela ONU. A mesma nasce do anseio de estabelecer uma organização 

capaz de gerir um conjunto de interesses políticos e sociais mundiais evitando jogos 

militares entre as potências e que de alguma forma preservasse o equilíbrio entre as 

nações. 

Conforme consta no artigo 1 (s/d, p.5) da CNU, a ONU é responsável por cuidar 

e administrar forças de paz, analisar e ponderar possíveis soluções para problemas 

econômicos e sociais, elaborar relatórios sobre o meio ambiente e os direitos humanos, 

além de sensibilizar a opinião pública sobre seu trabalho e suas ações propostas.  

Devido as muitas demandas sob a responsabilidade da organização e por 

compreender a urgência em se atentar à algumas questões sociais em particular, no ano 

de 2010, em uma assembléia geral a ONU cria um órgão específico para cuidar das 

questões de igualdade de gênero e empoderamento feminino, a intitulada ONU mulheres, 

é ativada realmente em Janeiro de 2011. 

A discriminação contra as mulheres ainda é um fator que persiste arraigado na 

cotidianidade da sociedade e por isso, a ONU Mulheres age como apoio e base para o 

cuidado e atenção, além do engajamento coletivo a respeito de atitudes tomadas em prol 

da igualdade entre homens e mulheres. 

Contudo, os esforços dispendidos para alcançar a igualdade de gênero, entre 

outros fatores sociais ainda não encontrou seu epílogo. Frequentemente, em suas 

conferências a ONU desenvolve metas para serem alcançadas, colocando os líderes dos 

países para se comprometer a melhorar tais fatores.  
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Por isso, no ano de 2012, por meio de um documento intitulado “o futuro que 

queremos”6, estabeleceu-se que deveria ser criado metas que viabilizassem e entregassem 

um mundo mais sustentável no ano de 2030. Tais exigências originaram das análises 

obtidas por meio das ações realizadas pelos oito Objetivos do Milênio (ODM).  

O mesmo ressalta ainda que os novos objetivos deveriam ser globais e se aplicar 

a todos os países, levando em consideração as diferentes realidades nacionais, dinâmicas 

sociais, capacidades e níveis de desenvolvimento e viria para substituir os ODM suprindo 

as lacunas deixadas por eles. 

Assim sendo, idealizou-se os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) no termo original: Sustaninable Development Goals (SDGs), que foi aprovado por 

líderes do governo e do estado ao redor do mundo em Setembro de 2015 por meio de um 

documento intitulado Agenda 2030.  

O conjunto de metas propostas pelas Nações Unidas abordam diversas 

problemáticas, como a pobreza, as desigualdades sociais e o meio ambiente que cercam 

as realidades locais, regionais, nacionais e internacionais. Cada uma delas vem 

acompanhadas de objetivos, totalizando 169, elaborados a partir do cenário global e tem 

a função de orientar as políticas e a execução de atividades para alavancá-las, prezando 

pela sua adaptação em contextos múltiplos. Entre elas, está a quinta meta, que busca 

através de seus objetivos melhorar a realidade igualitária entre homens e mulheres. 

As limitações da desigualdade de gênero vêm de um histórico cultural construído 

através das gerações, no Brasil e no mundo, que não permitem às mulheres terem voz e 

inibem os homens dos sentimentos, torna-se um ciclo vicioso que acarreta na violência e 

discriminação, e por isso é uma questão que afeta a todos. No entanto, atinge e influencia 

a vida das mulheres de um modo mais evidente, crítico e aprisionador, além disso, 

acarreta mudanças não só as relações humanas, como também os rumos econômicos e 

estruturais sociais.  

Por isso, a quinta meta a qual é intitulada equality gender7, é guiada por nove 

objetivos, que consistem, essencialmente, em acabar com as formas de discriminação 

contra todas as mulheres e meninas, eliminar todas as formas de violência nas esferas 

políticas, privadas e domésticas; reconhecer e valorizar o papel da mulhere perante a 

                                                 
6 Documento responsável pela renovação dos compromissos sociais e políticos assumidos pela ONU, 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, a RIO+20 (2012, p.3) 

 

 
7 Equality Gender é o termo original da quinta meta, sua tradução é: igualdade de gênero 
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sociedade e garantir sua participação plena e efetiva frente a tomadas de decisão na vida 

política, econômica e pública; realizar reformas nas leis nacionais que garanta os direitos 

iguais a mulher e suas propriedades, além de aumentar o uso de tecnologias de informação 

e comunicação para a promoção do empoderamento das mulheres e meninas em todos os 

níveis. 

Visto a abrangência da problemática, aplicar tais metas nos mais diversos cenários 

mundiais é um dos maiores desafios a serem encarados ao propor a Agenda 2030 e por 

isso a ONU conta com suas parcerias para disseminar o conhecimento sobre as mesmas 

e principalmente para engajr os públicos com os quais estejam envolvidos, e por isso a 

AIESEC, que é uma organização conhecida como a maior plataforma de desenvolvimento 

de liderança jovem do mundo, se compromete a trabalhar com tais metas em seus 

programas de intercâmbio oferecidos, além de impulsionar discussões e reflexões em sua 

cultura organizacional dentro de seus comitês locais. E conta ainda, com as premissas de 

comunicação agindo como articuladora das relações sociais. 

 

1.3 A atividade de Relações Públicas 

Ao mesmo passo que o homem evolui, suas necessidades e seus metódos de viver 

se modificam, a comunicação e os meios comunicacionais também se aprimora e se 

trasmutam. Se é, portanto, uma ferramenta participativa da evolução do homem, 

comunicar é uma atividade suscetível a se encaixar nos mais diversos contextos e está em 

constante transmutação, agindo como influenciadora dos meios sociais, dos princípios 

culturais e das relações humanas. 

O processo de comunicação se dá na medida em que as pessoas 

constroem, compartilham, discutem e trocam significados, 

tornando-se capazes de elaborar uma narrativa coletiva, fruto de 

suas relações, que reforçam seu território de credibilidade e, 

portanto, redefinem seu espaço de competência e suas metas. 

(FERRARI, 2011, p. 154). 

 

Comunicar está muito relacionado com as idiossincrasias de cada pessoa e no 

modo como ela estabelece vínculos sejam eles sociais em seus meios de convívio familiar, 

amizades, no trabalho ou até mesmo em relação às organizações, produtos e/ou marcas. 

E por isso, torna-se uma tarefa complexa de ser realizada, pois lida com pequenos 

universos que cabe dentro de cada ser humano. 

Neste sentido, sabendo que a profissão de Relações Públicas (RPs), é responsável 

pela gestão de relacionamento, cabe aqui a tarefa de pensar, planejar e levar em conta as 
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particularidade individuais. Tendo como maior função humanizar e facilitar as vias que 

compõe os relacionamentos entre os mais diversos públicos.  

A atividade das RPs, porém, não se restringe a isso, faz parte de sua essência 

impulsionar as organizações a serem mais responsáveis perante os públicos influenciados 

por ela e também aqueles por quem ela é influenciada. E para além disso, é mais do que 

uma mera atividade, pode ser considerada uma filosofia e um processo.  

É uma filosofia, em sua dimensão política, porque busca um 

ponto de equilíbrio entre os objetivos do interesse público e 

privado, e sua a ação se dá por meio da obediência a princípios 

corporativos que servem de base para o estabelecimento do 

relacionamento eficaz das organizações com o mercado e com 

seus públicos específicos. É um processo, pois se utiliza da 

mediação para estabelecer um diálogo entre os públicos e a 

organização. (FERRARI, 2011, p. 159). 

 

Pela sua natureza humanística e de sensibilização dos diversos públicos em contextos 

múltiplos, a essência e funções de Relações Públicas estão acopladas com as questões 

sociais introduzindo nos meios corporativos e/ou governamentais a preocupação e 

atenção que se deve dispender frente a elas, como por exemplo, ao empoderamento das 

mulheres e meninas. Informar, sensibilizar e criar estratégias para que desenvolva 

determinada ação, situação, causa, pessoa ou organização é um dever das RPs.  

Como o ser humano está em constante expansão de si mesmo e suas ideais, a função 

de RP é um processo contínuo dentro do cotidiano organizacional e seus profissionais 

devem ser empáticos para realizarem suas atividades com excelência. Há duas premissas 

para a tão desejada empatia, respeitar e ouvir. 

Em suma é, portanto, o segmento da comunicação responsável pela ação e interação 

entre os mais diversos públicos, possibilitando diálogos horizontais dentro das 

organizações e assim, estabelecer relações de interação social. É uma função exercida 

para e com os públicos, que compartilha as múltiplas identidades que estão em constante 

mudança a fim de ressignificar os paradigmas e estereótipos sociais.  

Após apresentar-se os elementos teóricos que sustentam a proposta deste trabalho, a 

seguir apresenta-se uma pesquisa de opinião qualitativa por meio da técnica de grupo 

focal com jovens sobre o impacto social gerado decorrente das atividades e projetos 

desenvolvidos pela AIESEC que envolvam a quinta meta de desenvolvimento sustentável 

da ONU, sob a ótica das Relações Públicas. 
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2 Pesquisa de opinião qualitativa abordando a quinta meta de desenvolvimento 

sustentável da ONU, a Igualdade de Gênero, e as Relações Públicas neste contexto 

 

A pesquisa objetivou propor reflexões sobre a temática abordada nesta pesquisa, por 

meio de um debate que possibilite captar as concepções do público jovem e analisar as 

práticas da AIESEC sob a perspectiva das Relações Públicas. 

Para a exposição deste artigo foi realizada uma seleção das principais questões da 

pesquisa realizada no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da autora, composto por 

12 questões em sua forma original8. Utilizou-se em seu desenvolvimento o método de 

pesquisa de opinião qualitativa por meio da técnica de grupo focal.  

A pesquisa foi realizada na cidade Bauru, no dia 26 de abril de 2017, com o público 

jovem de 18 a 30 anos, sendo cinco estudantes de Relações Públicas, dois da Universidade 

do Sagrado Coração (USC) e  três da Universidade Estadual Paulista (UNESP), um deles 

do curso de jornalismo e o outro do curso de sistema de informação, ambos da UNESP. 

Entre eles haviam quatro homens e três mulheres. Abaixo estão os recortes das principais 

questões desta pequisa. 

 

Questão 1 - Você conhece a atuação de organizações sociais voltada para o público 

jovem, semelhante ao trabalho realizado pela AIESEC? 

Neste item, é possível observar, pela manifestação de poucos, que o público jovem, 

em sua maioria, desconhece atividades e/ou projetos que envolvam os jovens para 

trabalhar e debater sobre questões sociais, como a igualdade de gênero.  

A partir disso, é possível constatar que, até mesmo, os públicos que tem certo interesse 

pela temática não buscam, frequentemente, estar atrelados a organizações, projetos ou 

movimentos que impulsionem as questões de gênero, ou demais problemas sociais.  

Dessa forma, fica evidente a relevância de promover debates como este, sejam eles 

formais ou informais, para que periodicamente os jovens sintam-se estimulados a 

discutirem sobre isso e principalmente sensibilizados para a ação.  

Assim sendo, essa questão vai ao encontro da hipótese deste trabalho, comprovando 

que realmente existe a falta de conhecimento sobre atividades, organizações ou projetos 

que tenham espaço para o público jovem desempenhar suas ações, e consequentemente, 

                                                 
8 A realização desta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da USC sob o parecer 

número 1.986.584. 
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acarretam no não engajamento efetivo deste público frente ao empoderamento das 

mulheres.  

Dentre os projetos citados pelos participantes, o que mais se aproxima do objeto desta 

pesquisa é o Rotary International visto que sua abordagem e discurso carregam as 

mesmas premissas que a AIESEC, entretanto possuem intervenções diferentes na 

sociedade. Rotary é uma associação de clubes, que se dividem em 3 categorias sendo elas, 

jovens de 12 a 18 anos que são chamados de Interact, de 18 a 30 Rotaracty e 30 em diante 

Rotary, pregando a liderança de diversas formas diferentes com o foco na 

profissionalização, educação e etc, enquanto a AIESEC, acredita desenvolver essa 

liderança por meio de seus projetos de intercâmbio, e há 3 tipos diferentes de programas 

o “Voluntário Global”, “Talentos Globais” e “Empreendedor Global”. 

É possível identificar, neste ponto, que o conhecimento acerca da atuação da AIESEC 

é em grande parte nulo, ou apenas superficial por aqueles que não fazem parte dos 

integrantes da organização, e somente aqueles que tem a oportunidade de estar no 

ambiente interno é que possuem noções aprofundadas sobre seus valores, missão e 

atuação. 

Observação esta que vai ao encontro do objetivo geral desta pesquisa que consiste em 

analisar o nível de conhecimento do público jovem sobre o impacto social oriundo das 

atividades e projetos promovidos pela AIESEC e aponta que este público possui um baixo 

domínio sobre a atuação as respectivas atividades da organização em questão. 

 

Questão 2 - Na sua concepção, qual a realidade igualitária entre homens e 

mulheres no Brasil e no mundo? 

Neste ponto, as opiniões se complementam e partem do princípio de que a sociedade 

ainda está longe de um cenário igualitário, porém, tem caminhado para que isso ocorra 

futuramente, e acentuam que os novos espaços de atuação mercadológica como os 

startups por exemplo, auxiliam na inclusão dos grupos menos favorecidos e dão abertura 

a diversidade e as questões de gênero. 

O participante de nº 2 mostra uma perspectiva diferente. Devido a uma criação 

conservadora, nunca pensou sobre a igualdade de gênero até aproximadamente seus 15 

anos, isto está intrinsecamente ligado às influências da cultura machista e seus reflexos 

presentes no cotidiano e na formação dos jovens atuais, e principalmente entre as gerações 
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adultas, que são os pais, avós, tios que induzem acriação de 50 comportamento, 

personalidade e formação de opinião.  

Em consonância, o mesmo participante afirma que, na contemporaneidade, apesar de 

conhecer mais sobre as questões de gênero e diversidade e mesmo fazendo parte de uma 

organização que trabalha a favor de um desenvolvimento sustentável, não sabe afirmar se 

o mundo está realmente caminhando para melhoras. Devido ao acentuado individualismo, 

como pontua Wolton (2010, p.25): “Cada um busca simultaneamente esses dois valores 

contraditórios: a liberdade individual e igualdade entre todos”. 

Como se pode observar, a dúvida dos rumos pelos quais caminham a sociedade, vai 

ao encontro do exposto pelas participantes de nº 4 e 5, que questionam o individualismo 

crescente, em que o respeito pela opinião alheia é inexistente, e estar em conjunto por um 

mesmo objetivo, é sempre uma tarefa muito difícil de ser realizada. 

Além disso, os individuos tem acesso “segmentado” de acordo com seus próprios 

interesses, e assim, tabus, paradigmas e estereótipos se fortalecem gradativamente, 

colaborando para a não evolução da igualdade entre homens e mulheres por exemplo. Em 

outras perspectivas, a realidade desigualitária ainda é muito latente pois pouco se discute 

sobre.  

De modo geral, tanto no Brasil quanto em países mais desenvolvidos é discrepante o 

cenário de igualdade entre homens e mulheres em diversas esferas (econômicas, sociais, 

educacionais), e o grande passo para começar a desconstruir essa circunstância é por meio 

do diálogo, bem como por ações comunicacionais de divulgação, disseminação da 

informação e mobilização dos mais diversos públicos para participarem de debates e 

projetos que dedicam-se a pessoa humana. 

 

Questão 3 - Diante do que foi discutido na questão anterior, nos dias atuais, qual 

você acredita ser o maior problema enfrentado pelas mulheres no Brasil? 

As mulheres enfrentam, diariamente um conjunto de fatores que resultam em 

conflitos potencializados e especulados pela mídia, como a violência física, doméstica, e 

abuso sexual. Entretanto, esses fatores exibidos na superfície são como a “ponta de um 

iceberg”, embaixo daquilo que é visto, estão todos os ambientes frequentados pelas 

mulheres, que conforme pontua a participante de nº 3, parecem a todo momento colocar 

a figura feminina num patamar subjugado, sua opinião não é 100% válida, sua presença 
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é questionável, suas atitudes são monitoradas, e sua credibilidade é sempre menor do que 

a de um homem. 

E por isso, se faz tão necessário empoderar mulheres e meninas nas pequenas 

atitudes e contextos sociais, para que se sintam confortáveis e saibam que lhes é de direito 

à liberdade de expressão. Além de gerar um consenso social de que a capacidade de um 

indivíduo não deve ser medida por seu gênero e sim por suas habilidades e competências.  

Conforme pontua a participante de nº 6, há casos, normalmente entre as pessoas 

de gerações passadas, que compreendem superficialmente e defendem a igualdade entre 

homens e mulheres principalmente no quesito mercadológico, em que a mulher deve 

ganhar o mesmo que o homem, e não deixar de ser contratada pelo simples fato de ser 

mulher.  

Contudo, essas mesmas pessoas em situações menores e mais cotidianas não 

enxergam a igualdade, por exemplo, acham que a filha por ser mulher deve ajudar a 

limpar a casa enquanto que o filho homem não precisa executar tal tarefa. São esses e 

outros casos, que comprovam as enunciações propostas no referencial teórico deste 

trabalho ao se referir às influências da cultura machista, os avanços e desafios enfrentados 

pelas mulheres frente aos movimentos feministas, que a igualdade entre homem e mulher 

está longe de ser atingida, e principalmente ela é discutida com superficialidade copilando 

e debatendo, muitas vezes, apenas as consequências de um conjunto de atos, 

posicionamentos, imposições e percepções sociais. 

Somente o “resultado final” é discutido e não se busca compreender os motivos 

pelos quais as problemáticas existem e, por conseguinte as soluções não são eficazes pois 

necessitam ser trabalhadas com mais profundidade, desmistificando todo um histórico 

cultural existente.  

E por isso, a quinta meta de desenvolvimento sustentável e seus respectivos 

objetivos se fazem tão necessários e presentes na atualidade, para que por meio dela esses 

pequenos pontos que passam despercebidos, passem a ser discutidos e as soluções 

comecem a se tornam mais eficazes e realmente promovam a igualdade de gênero e o 

empoderamento da mulher. 

 

Questão 4 - Como as Relações Públicas podem colaborar para ascensão da igualdade 

de gênero 
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Apesar de grande parte do número de participantes presente serem estudantes de 

Relações Públicas, sentiram-se um pouco confusos em saber como exatamente a profissão 

poderia colaborar para que a comunicação se tornasse mais acessível conforme exposto 

por eles mesmos na questão anterior, e como podem influenciar no resultado final do 

empoderamento das mulheres.  

Isso desperta a necessária reflexão do alinhamento e direcionamento das 

atividades de Relações Públicas do modo mais palpável durante o período de graduação, 

e para além disso mostrar o papel da profissão frente a questões do terceiro e segundo 

setor, casualmente esquecidos pelas teorias mercadológicas e industriais, influências do 

capitalismo vigente.  

Sabendo que a desigualdade de gênero é um problema social e estrutural é preciso 

que as Relações Públicas saibam trabalhar com ações para o setor público em parceria 

para concretizar políticas democráticas de inclusão para que isso reflita no setor 

comunitário e possa impactar o segundo setor.  

Matos (2007) analisa que comunicação pública evoca pluralidade de estilos, 

gêneros, pontos de vista, opiniões, visões de mundo. E, essa pluralidade evidencia a 

importância do diálogo, dos debates, das discussões e das deliberações que provocam a 

tomada de decisão em situações que impactam a sociedade. 

Dito isto, o participante de nº 7 enfatiza que os Relações Públicas devem saber 

muito bem sobre o que querem transmitir seja um assunto, uma causa ou situação, e assim 

conseguirão trabalhar melhor com a pluralidade de seus públicos de interesse. Ressalta 

ainda que, a melhor forma de solucionar conflitos é repassar a informação da melhor 

maneira possível para seu receptor e saber estabelecer a interatividade de modo que traga 

resultados positivos.  

Em complemento, a participante nº 6 acredita que as Relações Públicas colaboram 

por sua facilidade de selecionar seus públicos e saber como irá transmitir a mensagem 

que precisam e da melhor forma, pensando com exclusividade na realidade do público 

selecionado.  

Kunsch (2003, p. 99) define que:  

[...] a área de relações públicas constitui também um subsistema 

organizacional e exerce funções essenciais e específicas, 

apoiando e auxiliando os demais subsistemas, sobretudo nos 

processos de gestão comunicativa e nos relacionamentos das 

organizações com seu universo de públicos. 
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As exposições feitas pelos participantes se complementam e vão ao encontro da 

essência da profissão de Relações Públicas e as possibilidades que tem de colaborar 

efetivamente para um cenário mais igualitário. Entretanto, nota-se que a temática precisa 

ser abordada com mais profundidade, para que os estudantes e futuros profissionais 

tenham mais propriedade e sintam-se mais seguros em saber qual o seu papel na 

sociedade.  

Esta questão e suas percepções, é de suma importância pois responde a questão 

norteadora deste trabalho e, portanto, enriquecedora para copilar informações e 

embasamentos sobre a atividade de Relações Públicas, suas contribuições frente a quinta 

meta de desenvolvimento da ONU, e também para uma maior compreensão da criticidade 

dos futuros profissionais. 

De modo geral, por meio dos questionamentos feitos, observou-se que há falhas 

comunicacionais quando se trata das metas de desenvolvimento sustentável, 

consequentemente o engajamento dos públicos de interesse é mínimo. Fica nítido 

também, que a AIESEC é sim um dos melhores canais de divulgação e engajamento 

acerca das metas propostas, entretanto, seu público é restrito e só têm um real 

envolvimento àqueles que fazem ou já fizeram parte da organização. 

Sobressalta-se ainda que o principal fator que pode colaborar para a ascensão da 

realidade igualitária entre homens e mulheres é o diálogo, e que o assunto precisa ser 

discutido com mais frequência em diferentes espaços. E portanto, a atividade de Relações 

Públicas, é essencial neste contexto, considerando que a mesma tem por sua essência 

estabelecer vias de diálogos entre os mais diversos públicos, e deste modo, estabelecer os 

laços das relações humanas. 

 

3 Considerações Finais 

O presente trabalho abordou a igualdade de gênero sob a perspectiva da ONU por 

meio da quinta meta de desenvolvimento sustentável, levando em consideração a atuação 

da AIESEC e seu envolvimento com tais metas. Analisou-se como as influências culturais 

interferem nessa realiade igualitária, e compreendendo como a atividade de Relações 

Públicas podem colaborar frente a esse contexto, além de observar como organizações 

como a AIESEC colaboram com a ascensão das metas de desenvolvimento sustentável, 

por meio da realização da pesquisa de opinião qualitativa com a técnica de grupo focal. 
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Entre as limitações encontradas no decorrer da elaboração do trabalho, está a falta 

de informações a nível científico sobre o objeto de estudo escolhido, a AIESEC, e também 

sobre as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, além da escolha de uma data em 

comum entre os participantes do grupo focal para a realização da pesquisa. 

Contudo, os resultados obtidos na mesma contemplam todos os objetivos 

propostos neste trabalho e confirmam suas hipóteses, evidenciando a falta de engajamento 

do público jovem em projetos e/ou campanhas voltadas à ação efetiva em prol de questões 

sociais como a igualdade de gênero.  

E ainda, a importância de se pensar Relações Públicas como atuante no setor 

comunitário, pois através das exposições feitas no grupo focal, permitiu que ficasse 

notório a insegurança dos estudantes ao apontar com firmeza e clareza o papel da 

profissão frente a igualdade de gênero, e as causas sociais de modo geral, e assim, ao 

exporem as possíveis ações como pormoção de debates sobre a temática e o fato de saber 

à quem e como informar da melhor forma as premissas igualitárias, respondem 

parcialmente a questão norteadora desta pesquisa, que consistia em compreender como a 

atividade das RPs, poderiam contribuir para adaptação da quinta meta de 

desenvolvimento sustentável em contextos múltiplos.  

Os apontamentos feitos permitiram ainda vislumbrar que ações desenvolvidas 

pela AIESEC incentivam efetivamente apenas aqueles que tem a oportunidade de estar 

no ambiente interno da organização, logo sua abrangência é falha. Recomenda-se que a 

organização torne mais clara suas diretrizes, por meio de um envolvimento maior com a 

população jovem da cidade de Bauru, que pode ser feito através de uma quantidade mais 

frequente de eventos, além de simplificar suas linguagens na hora de se comunicar com 

o público externo.  

Por fim, a realização desta pesquisa aponta que a igualdade de gênero abrange 

inúmeras questões que permeiam a figura feminina perante a sociedade, e por isso ela é 

um desafio a ser encarado pelos indivíduos, e uma responsabilidade a ser assumida tanto 

pelos homens, quanto pelas mulheres. A mesma, trouxe ainda levantamentos relevantes 

acerca da temática, além de contribuir para a atividade de Relações Públicas frente ao 

contexto das causas sociais e influências culturais. 

Dito isso, acredita-se que apesar de o cenário igualitário ainda ser uma utopia, 

pequenas ações cotidianas e o diálogo são essenciais para que aos poucos a sociedade 

caminhe rumo a igualdade dos gêneros.  
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