
Na luta pela igualdade entre os sexos em todo o mundo, a retórica estaria à frente da 
realidade?  
 
Um dos trabalhos mais importantes das Nações Unidas no século 21 são suas missões de paz. 
Como a ONU trabalha com um programa ostensivo de igualdade entre os sexos, alguém seria 
levado a imaginar que as mulheres desempenham um papel de destaque no contexto de 
manutenção da paz.  
 
Contudo, não é o que acontece, informa Rachael Mayanja, secretária-geral assistente da ONU 
e conselheira especial sobre questões relativas aos sexos e ao progresso da mulher. Nenhuma 
das 18 missões de paz da ONU em todo o mundo está atualmente sob o comando de uma 
mulher. 
 
Mayanja — que discursou na conferência anual de 2007 da Associação de Gestão de Recursos 
Humanos em Organizações Internacionais (AHRMIO), realizada na Wharton este mês — disse 
que foi repelida quando pressionou os principais responsáveis pelas tomadas de decisões da 
ONU para que indicassem uma mulher. Disseram-lhe que “os chefes das missões de paz 
tinham de ter experiência na gestão de grandes contingentes de indivíduos, portanto não 
devemos baixar esse padrão”.  
 
No entanto, quando foi indicado um novo chefe de missão, disse Mayanja, a indicação recaiu 
sobre outro homem sem nenhuma experiência anterior na gestão de grandes organizações. 
“Será possível que os critérios valem apenas para as mulheres?”, indagou ela diante da platéia 
de profissionais de recursos humanos.  
 
Mayanja discursou durante uma hora e seu tom foi quase sempre de crítica — embora o tenha 
feito no ritmo leve de sua Uganda nativa, e com um senso de humor contido, ainda que por 
vezes mordaz. Ela provocou o auditório ao dizer que durante três décadas de luta pela 
igualdade entre os sexos, os líderes da área de recursos humanos tiveram as ferramentas 
necessárias para promover um maior número de mulheres a cargos de poder, mas não o 
fizeram tanto quanto se esperava que o fizessem. “O que vocês farão no momento em que 
todas as mulheres se levantarem e disserem que é hora de o RH fazer alguma coisa?”, 
indagou. “Gostaria de dizer que já é mais do que hora de o RH fazer um auto-exame e pôr em 
prática algo que torne efetivamente real o equilíbrio entre os sexos.” 
 
Informante explícito 
 
Mayanja conhece por experiência própria alguma coisa sobre superação de obstáculos. Nascida 
em Uganda, cursou a Universidade Makarere e fez mestrado em direito em Harvard sem 
descuidar da criação de três filhos. Dedicou boa parte de sua vida profissional às Nações 
Unidas, tendo passado algumas temporadas em missões de paz na Namíbia de 1989 a 1990, e 
no Iraque e no Kuweit, de 1992 a 1994. Trabalhou também com grande empenho no setor de 
recursos humanos chefiando o escritório de RH da Organização de Alimentação e Agricultura 
da ONU. 
 
O ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, nomeou Mayanja conselheira especial de questões 
femininas em agosto de 2004, tendo-lhe entregue uma ampla pasta de atividades — entre 
outras, os amplos esforços feitos pela ONU para pôr fim à discriminação e à violência contra a 
mulher, sobretudo nas nações mais pobres e mais afetadas por conflitos diversos.  
 
Contudo, Mayanja valeu-se também de sua posição de destaque para estimular reformas 
dentro da própria ONU, batalhando pela igualdade dos sexos sempre que há necessidade de 
nomear funcionários mais experientes para a administração de grandes programas globais. 
Sua palestra na Wharton intitulada “Equilíbrio entre os sexos: retórica ou realidade”, e sua 
mensagem a AHRMIO — uma organização de funcionários da área de RH de mais de 55 
organizações da ONU e de organizações não-governamentais (ONGs), deixou claro que ela 
acredita  que a retórica continua à frente da prática. “No setor de RH, tornamo-nos tão 
impotentes que talvez precisemos de um vidro de Viagra [...] Não sei se temos pessoas aqui 



da indústria farmacêutica, quem sabe elas poderiam nos ajudar a recuperar o terreno 
perdido”, disse ela rindo ao concluir sua observação.  
 
A ausência de avanços nesse campo dentro da ONU é alarmante, acrescenta Mayanja, porque 
contradiz claramente a política oficial da instituição, inúmeras vezes reforçada. A ONU, disse 
ela, já aprovou cerca de 44 resoluções ao longo dos anos em apoio à igualdade dos sexos na 
composição da força de trabalho.  
 
Apesar das freqüentes resoluções, uma consultoria externa contratada por sua secretaria 
constatou que somente 39% dos cargos dentro da ONU são ocupados por mulheres, e que 
apenas 26% dos postos administrativos são chefiados por elas. O quadro nas agências da ONU 
é bastante semelhante, de acordo com Mayanja. A consultoria constatou que 41,6% dos 
postos especializados são ocupados por profissionais do sexo feminino, ao passo que nos 
postos administrativos esse percentual é de 29%. Só 18 dos 192 representantes permanentes 
da ONU dentre as nações do mundo pertencem ao sexo feminino.  
 
O que se verifica na ONU difere um pouco do que se observa no setor privado, admitiu 
Mayanja, onde apenas duas das 100 principais empresas, de acordo com seu valor de 
mercado, contam com CEOs do sexo feminino. No entanto, ela não esconde sua frustração no 
tocante às tentativas de mudança feitas na ONU, mesmo com o apoio total do seu chefe, o 
secretário-geral. “Eu aponto os erros, mas não o faço anonimamente”, disse Mayanja. “Sou 
uma ‘dedo-duro’ explícita, e quando tenho algo a dizer, dirijo-me à pessoa em questão e 
informo os fatos. Nunca digo nada que não me tenha sido passado. Sou uma ‘delatora’ 
honesta, e esse é o meu trabalho.”  
 
Um papel de maior destaque para as mulheres 
 
O esforço mais visível de Mayanja são suas tentativas de melhorar a situação da mulher nas 
missões de paz da ONU amparada por uma resolução aprovada pelo organismo mundial em 
2000. Seus defensores argumentam que as mulheres sofrem de forma mais aguda em vários 
conflitos mundiais — principalmente na África nativa de Mayanja —e que uma maior 
participação das mulheres nas forças de paz daria a elas maior apoio das comunidades e um 
volume maior de processos de crimes de guerras que envolvessem estupro e abuso sexual. Ela 
convocou as sudanesas, por exemplo, para que desempenhassem um papel mais decisivo na 
contenção do genocídio em Darfur.  
 
Mayanja disse que ao pressionar a ONU para que nomeie uma mulher para a chefia de uma de 
suas 18 missões de paz, fez uma lista das mulheres qualificadas para a função — ex-ministras 
de governos e embaixadoras — e encaminhou os nomes aos escritórios dos principais 
responsáveis pelas tomadas de decisões. No entanto, praticamente nada parece dissuadir 
esses indivíduos da idéia de que as candidatas disponíveis não atendiam aos critérios 
estabelecidos por eles. “Vocês sempre dizem o que pensam?”, indagou ao auditório. “Ou será 
que estou sozinha nessa empreitada e logo vão me chamar de ‘louca’ — porque quando você 
diz a mesma coisa o tempo todo e eles dizem a você que não precisam de gente e você insiste 
e continua a indicar nomes [...] Bem talvez haja algo errado comigo.”  
 
Mayanja expôs as diferentes razões que as pessoas, dentro da ONU, lhe dão para não 
preencher as posições com os nomes das mulheres indicados por ela, mas o que a deixou mais 
exasperada foi o fato de que esses indivíduos não tenham encontrado candidatas que 
considerem qualificadas. Ela observou que, no Caribe, os jovens do sexo masculino 
apresentam maior índice de evasão escolar, e que a maioria dos estudantes é do sexo 
feminino — contudo, não há nenhuma caribenha em postos-chaves na ONU.  
 
Outra desculpa que dão a ela é que as mulheres não são boas para trabalhar em equipes 
interligadas, ou que não são capazes de encontrar o equilíbrio adequado no ambiente de 
trabalho da ONU. “Saibam então que somos as únicas com várias tarefas a cumprir ao mesmo 
tempo — então isso não se aplica aos homens?”, indagou em tom de sarcasmo. “É por isso 
que somos sempre marginalizadas: os homens não têm filhos, não têm pais, não têm doentes 
de quem devam cuidar, não jogam golfe. Eles não precisam de equilíbrio.” 



Mais tarde, em resposta a perguntas, acrescentou uma outra desculpa bastante delicada em se 
tratando de um debate aberto — as pressões políticas. Por exemplo, se “um país em particular 
paga mais do que os demais para financiar uma organização e seus programas”, disse 
Mayanja, e esse país promove um homem para uma posição específica, “seu plano de indicar 
uma mulher cai por terra ”.  
 
“Ação positiva” 
 
Mayanja, respondendo a uma outra pergunta, disse que apóia certos tipos de ação afirmativa 
— ou “ação positiva”, como prefere chamar esse tipo de ação — para a promoção da igualdade 
entre os sexos, mas só durante algum tempo. “Tem de ser necessariamente durante um 
período determinado. Não pode ser por um tempo indefinido. Se for, tornar-se discriminação 
ao contrário. Portanto, é preciso que haja um plano em que se estabeleça que, nos próximos 
cinco anos, a situação em questão apresentará melhoras. Não posso permitir que prossiga 
indefinidamente.” Mayanja acrescentou que todo programa de ação afirmativa deve ser 
extremamente transparente para todos os trabalhadores.  
 
Em uma rápida entrevista depois da palestra, Mayanja deu alguns conselhos para o 
profissional de RH disposto a se empenhar pelo fim do abismo entre os sexos. Ela disse que é 
importante começar com boas estatísticas, levantamentos que mostrem com clareza os 
números reais da empresa ou organização, identificando a política oficial em relação à 
igualdade entre os sexos.  
 
“Eu tentaria pôr em prática essas políticas — isto é, não de forma burocrática. Eu iria até os 
gerentes e diria a eles: ‘Seu trabalho com o RH não está bom. Está prejudicando a empresa 
toda, por isso gostaria de ajudar’”, disse ela. “Acreditem, 99% dos gerentes receberia de bom 
grado sua ajuda em uma situação dessas.”  
 
De modo geral, Mayanja se disse preocupada, tanto durante a palestra quanto depois, com a 
possibilidade de que os profissionais de recursos humanos tenham perdido um pouco o norte 
em sua luta pela igualdade entre os sexos, uma luta que tem estado na ordem do dia há mais 
de uma geração em muitas organizações e empresas privadas. “Não temos mais esse 
elemento impulsionador. Temos de recuperá-lo.” 
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