
DESEJA UM MUNDO MELHOR?
Seja o agente de transformação na sua empresa.

A Asterisco Educação traz 
uma série de cursos de 

prateleira que tratam de 
temas de diversidade 

e inclusão.

Cursos que trazem reflexões de 

valores e buscam a aceleração de 

novos comportamentos e quebras 

de preconceitos.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

EQUIDADE RACIAL

EQUIDADE DE GÊNERO

LGBTI+



Como seres humanos, estamos 
aqui para evoluir.

Queremos crescer como indivíduos e 

como sociedade. 

Temas como violência doméstica, 

equidade de racial e de gênero e a pauta 

LGBTI+ precisam ser discutidos e 

refletidos para que possamos viver em um 

mundo melhor.

O objetivo aqui é trazer os assuntos à tona, transformando informação em 

conhecimento de um jeito humanizado, engajando pelo propósito.

Formato inovador

Vídeos que engajam

Exercícios reflexivos 
e fixativos

Embasamento legislativo

Contextualização com 
a história

Dados de fontes como 
ONU, Harvard e USP

HTML responsivo: assegura a melhor
experiência tanto no desktop como no mobile

SCORM: distribuição no LMS de sua organização

Audiodescrição: acessíveis para deficiente visuais

Interpretação em libras nos conteúdos em vídeo

Personalizáveis, se desejado, para sua organização



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
QUEBRE O SILÊNCIO!

*De acordo com a Lei nº 8.587/2019, empresas de grande porte 

do Estado do Rio de Janeiro (com mais de 100 funcionários), sendo 

60% ou mais do sexo masculino em seus quadros, são obrigadas a 

oferecer, anualmente, palestra sobre o tema violência doméstica.

CHEGOU A SUA HORA DE METER A COLHER! 

QUER SABER MAIS?  

FALE COM A GENTE!

co me r cia l@a s te r is co e d u ca ca o . co m. b r

O BRASIL REGISTRA UM 

CASO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA A CADA 

11 MINUTOS.  

O medo, a vergonha e a falta de 

informação contribuem para 

que crianças, idosos e 

principalmente mulheres 

sofram em silêncio e nunca 

denunciem seus agressores. É 

possível que nem mesmo saibam 

que estão nesta situação. Por 

isso, te convidamos a ser mais 

uma voz no enfrentamento 

deste desafio. 

PÚBLICO-ALVO
Funcionários de 

empresas públicas 

e privadas. 

CARGA HORÁRIA
30 minutos.

ESTE MATERIAL TEM COMO OBJETIVO:

Conceituar a violência doméstica, evidenciar seus tipos, além de apre-

sentar as principais fases e comportamentos que indicam essa situa-

ção. Abordar a parte legal e jurídica, informando sobre as penas de 

detenção e medidas protetivas que podem ser adotadas contra os 

agressores, em especial a Lei Maria da Penha e a Lei nº 8587/2019* do 

Estado do Rio de Janeiro, que prevê a conscientização de empresas. E, 

por fim, desconstruir os mitos da violência doméstica, que são usados 

para diminuir a importância do tema na sociedade. Tudo isso de manei-

ra lúdica e descomplicada, com conteúdo completo, informações 

objetivas, exercícios e vídeos, que ajudam a mudar o mundo com a 

melhor arma: A INFORMAÇÃO.

HTML responsivo, com a melhor experiência em 

desktop/mobile;

Scorm interativo com distribuição no LMS de sua organização;

Acessível para deficiente visuais (audiodescrição);

Interpretação em libras nos conteúdos em vídeo;

Personalizável para a sua organização.

RECURSOS



EQUIDADE RACIAL
FAÇA PARTE DESSA LUTA!

MAIS DO QUE CONHECER A HISTÓRIA, NÓS 

QUEREMOS MUDAR A HISTÓRIA. E VOCÊ?

VENHA COM A GENTE!
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O BRASIL FOI O ÚLTIMO PAÍS 

DO OCIDENTE A ABOLIR A 

ESCRAVIDÃO. 

O senso comum brasileiro 

afirma que não há racismo no 

país e que vivemos em uma 

democracia racial, mas os dados 

de pesquisas e nossa vivência 

diária mostram que as 

diferenças gritam nas estruturas 

sociais. Nós precisamos gritar 

mais alto!

PÚBLICO-ALVO
Funcionários de 

empresas públicas 

e privadas. 

CARGA HORÁRIA
30 minutos.

ESTE MATERIAL TEM COMO OBJETIVO:

Diferenciar conceitos básicos sobre o que é racismo, discriminação, 

preconceito, estereótipo, etnia, raça, além de contextos históricos, 

como explicar a construção do racismo na sociedade brasileira. 

Apontar os impactos do racismo na infância e influenciar mudanças de 

atitude nos espaços familiares, onde a criança pequena inicia sua 

aprendizagem. Também irá abordar racismo estrutural e institucional, 

explicar os dois termos e expor cenários no contexto do ambiente 

corporativo. Abordar as políticas de reparação e ações afirmativas, 

mostrando o papel das leis de cotas no enfrentamento do racismo 

estrutural. Além disso, apresentar a lei de racismo, explicar como 

identificar e denunciar um crime de racismo e injúria racial. Por fim, 

promover o desuso de práticas sociais/discursivas preconceituosas e 

racistas, que, por senso comum, sugerem que devem ser aceitas 

porque são normais. Tudo isso de maneira lúdica e descomplicada, com 

conteúdo completo, informações objetivas, exercícios e vídeos, que 

ajudam a mudar o mundo com a melhor arma: A INFORMAÇÃO.

HTML responsivo, com a melhor experiência em 

desktop/mobile;

Scorm interativo com distribuição no LMS de sua organização;

Acessível para deficiente visuais (audiodescrição);

Interpretação em libras nos conteúdos em vídeo;

Personalizável para a sua organização.

RECURSOS



HTML responsivo, com a melhor experiência em 

desktop/mobile;

Scorm interativo com distribuição no LMS de sua organização;

Acessível para deficiente visuais (audiodescrição);

Interpretação em libras nos conteúdos em vídeo;

Personalizável para a sua organização.

RECURSOS

EQUIDADE DE GÊNERO
“SE TEM UMA COISA QUE 
MULHER PODE, É PODER”

NÓS QUEREMOS MUDAR O MUNDO. 

E VOCÊ, QUER VIR JUNTO?

FALE COM A GENTE!
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IMAGINE QUE ALGUÉM SE 

SENTE NO DIREITO DE FAZER 

AS SUAS ESCOLHAS POR 

VOCÊ: CORPO, ROUPAS, 

SEGURANÇA, 

RELACIONAMENTOS, ETC.

Imagine também que, por algum 

motivo que não escolheu, você 

não recebe as mesmas 

oportunidades para desenvolver 

suas capacidades. Essa é a 

realidade de muitas mulheres 

que, segundo relatório do Fórum 

Econômico Mundial, precisarão 

esperar 118 anos para que a 

diferença entre elas e os homens 

seja exterminada. Precisamos de 

tanto tempo assim?

ESTE MATERIAL TEM COMO OBJETIVO:

Explicar a evolução do conceito de gênero e diferenciá-lo de sexo, além 

de explicar o conceito de patriarcado e como isso influenciou na 

construção dos estereótipos de gênero da sociedade. Apresentar 

dados sobre desigualdade de gêneros, explicar os conceitos igualdade 

e equidade; meritocracia, alertar para violência como consequência 

dos estereótipos e a importância das políticas públicas para mulheres. 

Contextualizar historicamente o ingresso da mulher no mercado de 

trabalho; a divisão sexual do trabalho; modelos de relações entre 

esferas doméstica e profissional, e o processo de feminização das 

profissões. Abordar o assédio sexual no ambiente de trabalho, 

trazendo definições, legislação aplicável, antecedentes e 

consequências desse tipo de prática. Por fim, explicar o conceito de 

empoderamento como uma resposta às desigualdades de gênero e 

discutir como ampliar a presença de mulheres em cargos de liderança, 

na política e na sociedade como um todo. Tudo isso de maneira lúdica e 

descomplicada, com conteúdo completo, informações objetivas, 

exercícios e vídeos, que ajudam a mudar o mundo com a melhor arma: 

A INFORMAÇÃO.

PÚBLICO-ALVO
Funcionários de 

empresas públicas 

e privadas.

CARGA HORÁRIA
30 minutos.



LGBTI+
“O AMOR NÃO TEM RÓTULOS”

ALGUMAS COISAS SÃO ESCOLHAS, 

OUTRAS NÃO. ESCOLHA FAZER DO MUNDO 

UM LUGAR MELHOR.

co me r cia l@a s te r is co e d u ca ca o . co m. b r

PÚBLICO-ALVO
Funcionários de 

empresas públicas 

e privadas.

CARGA HORÁRIA
30 minutos.

DE ACORDO COM 

ESTATÍSTICAS DO SUS, UMA 

PESSOA LGBTI+ É AGREDIDA 

A CADA HORA NO PAÍS.

Embora a aceitação, a 

visibilidade e a discussão de 

pautas identitárias pareça cada 

vez maior, muitos ainda sofrem 

discriminação, assédio e 

violência no trabalho, na escola 

e em situações sociais. Acabar 

com a LGBTfobia pode sim 

melhorar o ambiente da sua 

empresa, mas também pode 

salvar uma vida. 

ESTE MATERIAL TEM COMO OBJETIVO:

Conceituar e diferenciar termos como sexualidade, gênero e sexo 

biológico e apresentar os principais marcos da luta LGBTI+.  Abordar 

as formas de atração emocional, afetiva ou sexual que cada pessoa 

pode possuir, além de explicar a experiência interna e individual que 

uma pessoa tem de si. Apresentar os vieses legais do que diz respeito a 

assédio sexual no ambiente de trabalho, como definições, legislação 

aplicável, antecedentes e consequências desse tipo de prática. 

Apontar termos e comportamentos a evitar, além de símbolos e 

bandeiras de cada letra da sigla. Por fim, mostrar as conquistas e 

avanços da população LGBTI+, discutir a importância da diversidade, 

de ter o olhar de diferentes perspectivas e como isso é benéfico para a 

sociedade e empresa. Tudo isso de maneira lúdica e descomplicada, 

com conteúdo completo, informações objetivas, exercícios e vídeos, 

que ajudam a mudar o mundo com a melhor arma: A INFORMAÇÃO.

HTML responsivo, com a melhor experiência em 

desktop/mobile;

Scorm interativo com distribuição no LMS de sua organização;

Acessível para deficiente visuais (audiodescrição);

Interpretação em libras nos conteúdos em vídeo;

Personalizável para a sua organização.

RECURSOS



GRANDES EMPRESAS 
CARREGAM GRANDES 
VALORES”.

a s te r is co e du ca ca o . co m. b r

“
Por isso, fazemos um convite: 

Venha com a gente impactar o maior 

número de vidas possíveis nessa série 

de cursos que apresentam números, 

história e representatividade. 

Contamos com você e sua empresa 

para vestirem essa camisa e fazerem 

do mundo um lugar melhor.

Você, profissional de RH, faz a 

curadoria e escolha de cursos que sua 

organização lê. 

Você cria cultura. Deixe seu legado, 

exerça seu poder! Seja o agente de 

transformação na sua empresa.

Vamos juntos? 

QUER SABER MAIS?  

FALE COM A GENTE!
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