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RESUMO 

 

A violação de direitos humanos da população LGBT tem levado a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), Organização das Nações Unidas (ONU) e diversas empresas à promoção 

do trabalho decente para o referido grupo. Neste sentido o presente estudo tem por objetivo 

analisar se orientação sexual interfere no desenvolvimento da carreira do indivíduo Gay no 

ambiente do trabalho. Foi adotado como método o estudo de caso, cuja unidade de análise é o 

indivíduo Gay, com amostragem por conveniência. Foram entrevistados 10 (dez) homens Gays, 

empregados ativos de empresas nacionais e transnacionais e 03 (consultores) consultores em 

Diversidade com larga experiência na temática. Como instrumento de investigação e análise foi 

realizada entrevista presencial e analisado como a carreira destes indivíduos Gays é impactada 

a partir das práticas organizacionais. O tratamento dos dados ocorreu por análise de conteúdo. 

Conclui-se que as práticas adotadas pela iniciativa privada, predominantemente por parte das 

Multinacionais apresentam um diferencial para inclusão do trabalhador homossexual. O Fórum 

de Empresas de Direitos LGBT representa um avanço organizacional e estratégico para 

temática no contexto nacional brasileiro.  No entanto, a partir das experiências e vivências dos 

entrevistados, é possível aferir que a orientação sexual pode ter impacto negativo para a carreira 

do indivíduo Gay, principalmente no nível operacional. Indivíduos considerados “afeminados” 

são mais vulneráveis a essa interferência. Portanto, pesquisas que façam o mapeamento de 

problemas vividos na carreira dessa população são aconselháveis. O estudo permitiu a 

construção de um fluxograma de elementos críticos, cuja finalidade é melhorar as práticas 

organizacionais de incentivo a uma cultura pró-diversidade. 

 

Palavras-Chave: Gay; Carreira; Identidade Gay; Políticas de Diversidade. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The human rights' violation to the LGBT population has led agents like the International Labour 

Organization (ILO), United Nations (UN) and several companies to promote decent work for 

this group. The present study aims to analyze whether sexual orientation interferes with the Gay 

male career's development in the workplace. Case study with convenience sampling was 

adopted as a method, the unit of analysis is the gay individual. Ten (10) homossexual men, 

active employees of national and transnational companies, and three (3) specialists in diversity, 

with extensive experience, were consulted. As investigation and analysis instrument, a face-to-

face interview was conducted with each one of the gay individuals aiming to analyse in wich 

way their career are impacted by organizational practices. Data processing was performed by 

content analysis. It is concluded that the practices adopted by the private initiative, 

predominantly by multinationals, present a differential for the inclusion of the homosexual 

worker. The LGBT Rights Business Forum represents an organizational and strategic advance 

for the theme in the Brazilian national context. However, the interviewees' experiences make 

possible to evaluate that sexual orientation can have a negative impact on Gay's career, 

especially at the operational level. Individuals considered "effeminate" are more vulnerable to 

this interference. Therefore, surveys that map the problems experienced in this population's 

career are recommended. The study has allowed the construction of a flowchart of critical 

elements, whose purpose is to improve organizational practices to encourage the culture of 

diversity.   

 

Keywords: Gay; Career; Gay Identity; Diversity Policies. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

A ênfase na diversidade da força de trabalho tem sido cada vez mais discutida e exigida 

para atender a uma mudança de cultura globalizada. Porém, neste contexto, nem todos os grupos 

sociais têm a mesma atenção. De acordo com Eccel e Flores-Pereira (2008), no contexto 

organizacional brasileiro os estudos sobre diversidade são, na maioria das vezes, centrados nas 

mulheres e nas pessoas com deficiência. Quando o tema é a população de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Transgêneros (LGBT) no contexto organizacional, os trabalhos tornam-se mais 

escassos. No Brasil, a ênfase neste grupo ainda está centrada nas violências sofridas por eles: 

atos explícitos de homofobia, piadas homofóbicas, restrições de evolução na carreira, dentre 

outras. 

Contudo, Souza e Pereira (2013) relatam que recentemente nota-se um crescimento no 

número de estudos organizacionais acerca da problemática sofrida por homossexuais no 

ambiente organizacional brasileiro. Dentre os autores que tem se dedicado a estes estudos 

destacam-se Siqueira, Ferreira e Zauli-Fellows (2006) na pesquisa da identidade e da cultura 

Gay, cujo foco é compreender a discriminação no trabalho em função da orientação sexual. 

Nesta área, quatro grandes eixos temáticos foram identificados: 1. discriminação/ estigma/ 

homofobia, 2. desenvolvimento de carreira, 3. Coming Out versus in closeted e 4. igualdade de 

direitos. Irigaray (2007a; 2007b) realizou dois estudos, sendo o primeiro relacionado à 

implantação da política de diversidade em uma empresa multinacional no Brasil e o segundo 

sobre a estratégia de sobrevivência de homossexuais no ambiente de trabalho. Ferreira e 

Siqueira (2007) estudaram e analisaram os efeitos de ser Gay nas organizações contemporâneas, 

realizando sua pesquisa em empresas públicas, privadas e de economia mista de diversos 

segmentos de atuação. Lenza (2012) estudou estruturas discursivas relacionadas à sexualidade 

por meio das experiências de indivíduos homossexuais que trabalham no mundo dos negócios. 

Porém, a maior parte das pesquisas realizadas sobre a discriminação de homossexuais no local 

de trabalho são estudos norte-americanos. Dentre esses estudos, vale ressaltar os trabalhos de 

Herek (1992, 2000), Lyons, Brenner e Fassinger (2005), Badgett (1995) e Cain (1991). 

Para Andrade e Siqueira (2012), no que se refere à carreira, é importante aprofundar 

pesquisas junto a indivíduos Gays quanto às barreiras que o processo de revelar ou não sua 

orientação sexual, também denominado como “sair do armário”, pode gerar em sua trajetória 
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profissional, assim como fomentar estudos a fim de verificar se escolhas de carreira são 

influenciadas pela orientação sexual do sujeito. A preocupação fundamenta-se porque no 

contexto organizacional prioriza-se a homogeneização do comportamento humano, havendo 

pouco espaço para a transgressão e para o diferente.  

McFadden (2015) a partir de uma revisão sistemática de literatura no que tange às 

experiências vivenciadas pela população LGBT no trabalho, desde o ano de 1985 até a 

atualidade, aponta que o interesse acadêmico cresceu, porém, o tema ainda é sub pesquisado. 

O autor recomenda aos profissionais que atuam na área de recursos humanos, coaching, 

gestores, indivíduos LGBT e acadêmicos, o direcionamento de pesquisas futuras voltadas para 

promoção da diversidade no local de trabalho. Siqueira, Ferreira e Zauli-Fellows (2006) 

destacam que das pesquisas relacionadas aos homossexuais nas empresas, 25% são estudos 

sobre o desenvolvimento da carreira, os quais apontam barreiras no ambiente de trabalho que 

impactam a ascensão profissional. 

Atualmente as políticas de diversidade no Brasil têm estado cada vez mais presentes nos 

discursos organizacionais.  Contudo, cabe ressaltar que grande parte dos direitos conquistados 

pela população LGBT no ambiente de trabalho se deve a uma luta política social, que 

influenciando políticas públicas resultou em benefícios para esta comunidade (ANDRADE; 

SIQUEIRA, 2012). 

Dentre os exemplos de políticas públicas é possível citar o programa O Brasil sem 

Homofobia – Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção 

da Cidadania Homossexual, implementado pelo governo federal em 2004 e a Política Nacional 

de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) instituída 

pela Portaria nº 2.836 de 1º de dezembro de 2011 (BRASIL, 2016). 

Um fato que acaba por influenciar diretamente o preconceito direcionado aos 

homossexuais é a heteronormatividade, que se coloca na sociedade como um componente 

cultural responsável pela construção de subjetividades e, que de algum modo alimenta e valida 

comportamentos homofóbicos. De acordo com Souza e Pereira (2013), uma sociedade 

heteronormativa é aquela que os padrões de comportamentos heterossexuais são os dominantes, 

e em que todos aqueles que se desviem desses padrões são estigmatizados. Ainda sobre este 

conceito, Louro1 (2009, apud Junqueira, 2012) aborda que a heteronormatividade está na ordem 

das coisas, sendo a escola, em grande parte, um ambiente responsável por reafirmar este 

                                                           
1 LOURO, Guacira Lopes. Heteronormatividade e homofobia. In: JUNQUEIRA, Rogério Diniz (Org.). 

Diversidade sexual na educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília, DF: MEC/UNESCO, 

2009. p. 85-93 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html
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modelo, colocando sob vigilância todos os corpos. A heterossexualidade hegemônica é desta 

forma reproduzida e reiterada, tornando-se o principal sustentáculo da heteronormatividade.  

Segundo Herek (2000), o preconceito sexual, mais comumente denominado como 

homofobia, refere-se a ações negativas (aversão, desprezo, ódio, desconfiança, desconforto ou 

medo) frente a um indivíduo devido à sua orientação sexual e apresenta três características 

principais: a) é uma atitude, b) direcionada a um grupo social (homossexuais, por exemplo) e 

c) tem conotação negativa, que envolve hostilidade e comportamento de aversão.  

Uma das consequências da homofobia diz respeito aos agravos à saúde do indivíduo 

homossexual. O heterossexismo no ambiente de trabalho está positivamente relacionado com a 

depressão e os distúrbios psicológicos nos sujeitos homossexuais (SMITH; INGRAM, 2004). 

De acordo com Herek (1992) o heterossexismo consiste em um sistema ideológico que nega, 

estigmatiza e denigre qualquer tipo de comportamento e/ou identidade não heterossexual.  

De modo a combater a violência contra a população LGBT e trazer visibilidade às 

violações de direitos humanos cometidas contra este grupo, as Nações Unidas e a Secretaria de 

Direitos Humanos do Brasil têm realizado um trabalho importante que consiste na inclusão dos 

direitos homossexuais na esfera das instituições. As questões da realidade da população LGBT 

vêm aos poucos sendo incorporadas em estruturas discursivas, tanto institucionais como sociais, 

porém os desafios que devem ser superados no desenvolvimento da cidadania deles ainda são 

grandes (LENZA, 2012). 

Em 2011, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos apresentou 

um relatório ao Conselho (Resolução 17/19) no qual descreve um padrão de discriminação e 

violência dirigida contra as pessoas em diversas regiões do mundo, com base em sua orientação 

sexual e identidade de gênero (ONU. HRC. 2011). Posteriormente em março de 2012, em 

Genebra, Suíça, a ONU realizou uma reunião do Conselho de Direitos Humanos sobre a 

violência e discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero. Na ocasião 

foram discutidas as ações a serem tomadas visando à garantia dos direitos humanos de 

indivíduos LGBT (ONU. HRC. 2012). É importante ressaltar que foi a primeira seção na 

história do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dedicado ao debate dos direitos 

LGBT, onde foram relatados casos de violência e discriminação como uma infração do direito 

internacional (LENZA, 2012).  
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O Conselho da ONU desde então já realizou duas revisões para resolução 17/19, sendo 

elas a resolução 27/32 e 32/22, esta última aprovada em 30/06/2016. As revisões vieram a incluir 

e partilhar boas práticas e maneiras de superar a violência e discriminação, na aplicação dos 

direitos humanos na perspectiva do direito internacional. O que se percebe é que a abordagem 

da orientação sexual nos ambientes de trabalho e o combate ao preconceito relacionado à 

população LGBT vem avançando nas agendas e tratados internacionais, todavia, em países da 

América latina e África ainda se precisa avançar, se comparado aos EUA e Europa.  

No campo científico, diversas pesquisas psicossociais têm sido efetuadas para medir e 

caracterizar a homofobia no mundo. Estas pesquisas descrevem que a homofobia sofre 

variações conforme os diferentes contextos e países. Todavia, os estudos demonstram que existe 

uma grande semelhança entre as consequências em suas diferentes formas de ocorrência 

(racismo, sexismo e homofobia) sobre as pessoas que são vítimas dessas ações, o que sugere 

uma estrutura comum em todos os tipos de discriminação (BARRIENTOS; CÁRDENAS, 

2013). 

Segundo Ferreira (2007), ao analisar os efeitos de ser Gay no ambiente do trabalho os 

homossexuais acabam, por vezes, se sentindo imersos em uma vida dupla, em que revelar sua 

orientação sexual representa encarar o estigma e o preconceito, ao passo que manter em segredo 

acarreta em custos psicossociais e sofrimento no ambiente de trabalho.  O processo de revelar 

ou não sua orientação sexual, também denominado como “sair do armário”, é um período difícil 

na vida dos homossexuais, visto que o ambiente de trabalho, no geral, ainda apresenta uma 

postura conservadora. Para Croteau (1996, p.199), “[...] o medo ou a antecipação da 

discriminação parecem ser importantes e muito citados por trabalhadores que gerenciam suas 

identidades Gay, lésbica ou bissexual no trabalho.” Porém, Ferreira (2007) ressalta haver por 

parte das organizações uma busca cada vez maior pela democratização das relações sociais, 

face ao cenário de intensa competição econômica e da perspectiva que admite a diversidade 

como diferencial competitivo.  

Quando as organizações conseguem perceber as vantagens que um ambiente 

heterogêneo pode acarretar para seu negócio, elas transformam este desafio em uma 

oportunidade. De acordo com Irigaray e Freitas (2013), uma empresa diversa incentiva a 

criatividade, torna os processos mais flexíveis e ágeis, pois facilita e promove a troca de 

                                                           
2  UNITED NATIONS, Human Rights Council (ONU. HRC.) Human rights, sexual orientation and gender 

identity (A/HRC/RES/32/2.)2016. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx>. Acesso em: 10 out. 2016. 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx
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informações acerca dos valores, atitudes e a apreensão de novas abordagens. Porém, a autora 

reconhece que ser identificado como Gay ou bissexual no ambiente de trabalho, devido ao que 

denomina de “incrustamento de valores heterocêntricos” na sociedade brasileira, pode acarretar 

em barreiras para o crescimento profissional.  

Neste sentido a decisão de revelar sua orientação sexual no ambiente de trabalho, 

perpassa por um processo subjetivo cujo espaço em que o indivíduo está inserido irá pesar 

favoravelmente ou negativamente na admissão de sua identidade. Conforme Ferreira (2007), os 

não assumidos, ou que revelaram sua orientação sexual para apenas algumas pessoas, sofrem 

maior estresse em função do segredo, porém acabam por vivenciar menos efeitos negativos. A 

opção por manter segredo ou não da orientação sexual minoritária perpassa por aspectos 

pessoais, sociais e culturais. Neste sentido a autora destaca que estudos organizacionais 

permitirão trazer luz às questões de ordem profissional (satisfação no trabalho, relacionamento 

interpessoal, desempenho), do indivíduo Gay, assim como permitirão expor o quanto os 

ambientes organizacionais são heteronormativos, onde as minorias acabam por não ter voz.  

Apesar de o processo de “ouvir”, no sentido de conhecer e atender às necessidades dos 

colaboradores, ser uma prática importante em gestão de pessoas, estudos recentes 

demonstraram que funcionários Gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros (LGBT) tendem a ter 

menos oportunidades de ter "voz" no trabalho em comparação aos indivíduos heterossexuais.  

A política militar de “Não pergunte; não conte” 3 estimulou ambientes heterossexitas, 

onde o simples fato de manifestar sua orientação sexual é compreendido pelos funcionários 

como inútil e/ou perigoso. Este silenciamento acaba por gerar consequências negativas para a 

organização e para o indivíduo silenciado (BELL et al.,2011).  Na mesma linha, Bowen and 

Blackmon (2003) produziram estudos que demostram que empregados Gays, lésbicas e 

bissexuais são menos inclinados a participar na tomada de decisão pelo fato de pertencerem a 

um grupo minoritário. Rank4 (2009 apud BELL et al.,2011) investiga a variação da participação 

dos trabalhadores nas tomadas de decisão em função do gênero, orientação sexual e 

nacionalidade e acaba concluindo que "trabalhadores desfavorecidos" demonstram um 

comportamento menos pró-ativo. Todos estes estudos chamam a atenção para o fato de que a 

                                                           
3 Don't ask, don't tell - (tradução livre: Não pergunte, não conte) era um termo comum para a antiga política de 

restrição do exército dos Estados Unidos, que proibia qualquer pessoa homossexual ou bissexual de revelar 

sua orientação sexual ou de falar sobre os seus relacionamentos homossexuais, vindo a ser revogada somente em 

22/12/2010 pelo presidente Barack Obama (BELL et al, 2011). 

4 RANK, J. ‘Challenging the status quo: diversity, employee voice and proactive behaviour’. In OZBILIGIN, M. 

(Ed.), Equality, Diversity and Inclusion at Work: A Research Companion, Cheltenham: Edward Elgar, 2009. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_sexual
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participação dos trabalhadores nas tomadas de decisão é desigualmente distribuída entre os 

diferentes grupos de trabalhadores. 

Foram apresentados até este ponto alguns aspectos negativos relacionados à população 

LGBT no ambiente de trabalho, contudo é importante enfatizar que muitas empresas vêm 

atuando de maneira a transformar esta realidade. A PricewaterhouseCoopers, também chamada 

de PwC, uma das maiores prestadoras de serviços profissionais do mundo nas áreas de auditoria, 

consultoria e outros serviços acessórios possui uma política de diversidade ampla que engloba 

raça, etnia, sexo, orientação sexual. Por sua atuação a PwC Malásia recebeu o prêmio de 

relatório de Diversidade e Inclusão da ACCA Relatórios de Sustentabilidade da Malásia 

(MaSRA) em 2014. No website da empresa é possível encontrar uma publicação sobre 

diversidade em que são listadas diversas iniciativas voltadas para o público LGBT que vão 

desde uma rede social, conferências sobre diversidade, até a formação de um conselho 

consultivo composto por profissionais homossexuais para fomentar o desenvolvimento de 

carreiras com foco em cargos de alta performance, tais como: gerentes, gerentes seniores e 

diretores pertencentes a população LGBT (PWC, 2016). 

O que se percebe é que o mundo tem caminhando para dois lados completamente 

divergentes acerca dos direitos dos homossexuais. Em diversos países a homossexualidade 

vendo sendo criminalizada, como na África, ao passo que em outros há um crescente avanço 

no que se refere o respeito à população homossexual, assim como implementação de medidas 

protetivas legais (BRUNSWICK GROUP, 2015). Conforme Amnesty International UK (2014) 

a homossexualidade é criminalizada em quase 70 por cento dos países africanos, embora nem 

todas essas leis sejam de fato aplicadas. No caminho inverso e na intenção de frear esta 

crescente propagação de legislações anti-Gay no mundo, uma coalização de mais de dez das 

principais empresas globais, respeitadas no mundo dos negócios, lançou uma publicação 

intitulada como “Open for Business” (aberto para negócios). A publicação apresenta 

argumentos econômicos com indicadores visando à garantia dos direitos LGBT, numa 

perspectiva de inclusão. O estudo demonstra que sociedades inclusivas e diversificadas são 

melhores para o negócio e para o crescimento econômico. Dentre os sócios fundadores estão a 

American Express, AT & T, Google, IBM, MasterCard, Thomson Reuters e outros 

(BRUNSWICK GROUP, 2015). 

No Brasil, a Txai Consultoria e Educação desenvolveu, em 2013, junto a grandes 

empresas e o Instituto Ethos, o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, que consiste em uma 

organização informal, que vem trabalhando com compromisso ao respeito e à promoção dos 
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direitos humanos de lésbicas, Gays, bissexuais, travestis e transexuais e cujo objetivo é 

influenciar empresas e a sociedade para a temática. O propósito do Fórum é estimular ações 

que auxiliem as empresas a repensar suas estratégias, desmistificando o tema em âmbito 

empresarial, influenciando a gestão e as lógicas institucionais, não pela discriminação e sim 

pela riqueza da diversidade, e assim atrair múltiplas competências complementares. O mesmo 

instituto lançou o manual “O Compromisso das Empresas com os Direitos Humanos LGBT – 

Orientações para o Mundo Empresarial em Ações Voltadas a Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais” (INSTITUTO ETHOS, 2013).  

 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

O presente estudo, considerando o crescimento da importância do tema em foco, visa 

investigar o desenvolvimento da carreira do indivíduo Gay. Entende-se que embora as empresas 

tenham cada vez mais necessidade de valorizar este trabalhador, sua inclusão funcional ainda 

abarca um processo de aprendizado por parte das organizações de trabalho. Desta forma 

buscou-se responder à seguinte questão: A orientação sexual interfere no desenvolvimento da 

carreira do indivíduo Gay no ambiente do trabalho?  

O termo carreira refere-se aqui, em grande parte, à trajetória profissional. A partir do 

contexto apresentado, emergem questionamentos os quais permitem direcionar a formulação 

dos objetivos e execução do estudo: 

 Como as políticas de diversidade interferem na dinâmica do trabalho da população 

homossexual? 

Qual a relação entre o preconceito e a discriminação no desenvolvimento profissional 

do individuo gay?  

Quais as implicações da revelação ou não da orientação sexual do indivíduo Gay na 

dinâmica do trabalho e na carreira desta população?  

Quais os desafios e as melhores práticas de gestão quanto à promoção do 

desenvolvimento profissional de indivíduos Gays no contexto nacional? 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS:   
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Esta pesquisa tem como tema central a Diversidade na Dinâmica Social Corporativa. 

Neste contexto, o Objetivo Geral deste trabalho é pesquisar a carreira do indivíduo Gay em 

organizações que adotam políticas e práticas de Responsabilidade Social. No entanto, para se 

atender ao objetivo geral é preciso delimitar metas norteadoras. Neste processo, quatro 

objetivos específicos foram traçados:  

i. Examinar a aplicação de políticas de diversidade no desenvolvimento 

profissional do indivíduo Gay. 

ii. Pesquisar se os casos de preconceito presenciados dentro e fora do ambiente de 

trabalho possuem relação com o desenvolvimento da carreira dos entrevistados.  

iii. Investigar quais as implicações da revelação da orientação sexual para o 

desenvolvimento da carreira do indivíduo Gay, em particular, e para o ambiente 

de trabalho, em geral. 

iv. Investigar os desafios e as melhores práticas quanto à promoção do 

desenvolvimento profissional de indivíduos Gays no contexto nacional.    

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A delimitação temporal no que se refere à pesquisa de campo ocorreu no segundo 

semestre de 2017. O termo organizações contemporâneas foi utilizado afim de denominar 

organizações nacionais e transnacionais, privadas, de economia mista ou públicas, as quais 

estão situadas e/ou tem escritório (s) nas capitais dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 

cidades também escolhidas pela sua importância na construção da identidade Gay, conforme 

coloca Ferreira (2007).  

Os indivíduos entrevistados têm entre 25 e 45 anos, e atuam em segmentos marcados 

pelo predomínio de mão de obra masculina. Os nomes dos locais das entrevistas, bem como 

detalhes que permitem identificar as organizações foram omitidos a fim de preservação das 

mesmas. 

Destaca-se que as causas da homossexualidade não são abordadas nesta pesquisa, ainda 

que diversos estudos tenham tentado, sem sucesso, buscar encontrar uma justificativa/causa 

biológica, social e/ou cientifica para tal fato. Para Castañeda (2007) a homossexualidade não 

possui uma forma única. Ela vai sendo construída, num contexto histórico, influenciada e 

moldada pelas suas diversas relações, bem como pela concepção que se tem de si mesmo.  



 
21 

 
 

Os termos Gay e homossexual são adotados nesta pesquisa referindo-se a homens 

cisgêneros cuja orientação sexual e afetiva é para com pessoas do mesmo sexo biológico, não 

abrangendo o universo das lésbicas.  O emprego da palavra Gay é utilizado na perspectiva de 

uma identidade positiva, bem como pelo fato de tratar-se do homossexual masculino. A palavra 

já consta no dicionário português5e compõem a sigla LGBT.  

 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO  

 

A escolha do tema é justificada também como forma de justiça social e organizacional, 

pelas razões apresentadas anteriormente, as quais incluem a importância de estudar a 

diversidade organizacional, na qual está contida a população LGBT. No que diz respeito aos 

Direitos Humanos, organizações alinhadas com princípios de Responsabilidade Social são 

estimuladas a evitar as incidências de comportamentos extremamente preconceituosos 

direcionados a este grupo. No que tange ao ambiente de trabalho, os atos de preconceito 

(assédio moral, piadas ainda que em “menor grau”, tidas como inocentes, e mesmo agressões 

físicas), ali reproduzidos acabam impactando negativamente a empresa, assim como afetando 

diretamente o indivíduo constrangido e/ou agredido e também aos demais colegas de trabalho 

(LYONS; BRENNER; FASSINGER, 2005; FERREIRA E SIQUEIRA, 2007).  

Os riscos associados às empresas que operam em territórios que praticam discriminação 

contra pessoas LGBT são altos. Uma cultura de inclusão e diversidade coloca-se como um 

aspecto importante a fim de impulsionar o desempenho individual, aumentando por 

consequência o desempenho das empresas que assim o fazem. Neste sentido, oportunidades 

econômicas estão associadas à inclusão de pessoas LGBT no ambiente empresarial 

(BRUNSWICK GROUP, 2015).   

O direito ao trabalho digno é um direito de todos. As pessoas LGBT devem ter o direito 

de desenvolver seu potencial humano, sendo respeitadas em suas singularidades, sem entraves 

à carreira. A discriminação sofrida pelas pessoas LGBT no mundo do trabalho influenciam nos 

níveis de eficiência e produção, no bem-estar laboral e no próprio acesso ou permanência nos 

empregos, impactando assim na carreira destes indivíduos. Inserir o tema da orientação sexual 

e identidade de gênero em pesquisas internas (clima, engajamento, saúde, dentre outros) nas 

organizações se coloca como um fato importante, com os devidos cuidados para não fomentar 

a discriminação, garantindo que o segmento LGBT seja considerado e os dados possam 

                                                           
5 Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/gay›. Acesso em: 08 Out. 2017. 
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subsidiar na criação de políticas e iniciativas específicas ou não (PROMOÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS DE PESSOAS LGBT NO MUNDO DO TRABALHO, 2015). 

 Um ambiente inclusivo, que respeita as diferenças e se posiciona a favor dos direitos 

humanos LGBT beneficia os indivíduos diretamente afetados, bem como às pessoas que não 

toleram trabalhar num lugar onde a discriminação está presente (INSTITUTO ETHOS, 2013). 

De acordo com Lyons, Brenner e Fassinger (2005), a discriminação informal vivenciada 

no ambiente de trabalho, por meio do heterossexismo presente nas empresas, afeta o 

ajustamento e a satisfação no trabalho de empregados LGBT, por consequência a carreira dos 

mesmos. Neste sentido espera-se que com os resultados apresentados a partir desse trabalho, 

organizações públicas ou privadas, academia e sociedade civil possam melhor compreender o 

que os Gays pensam, sentem e esperam encontrar no ambiente de trabalho, seja através das 

políticas de diversidade ou mesmo nas relações interpessoais. Pretende-se que os aprendizados 

advindos deste estudo sirvam como insumo para o desenvolvimento de melhores práticas, e 

consequente maior produtividade. 

 

1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO: 

 

No capítulo introdutório são apresentados os principais elementos inerentes ao presente 

estudo, assim como um panorama acerca dos desafios relacionados à população LGBT, como 

foco no sujeito homossexual, no mundo do trabalho. De acordo com Gray (2012) o uso da 

bibliografia na introdução em estudos qualitativos é importante para “enquadrar” o problema. 

Neste capítulo são também apresentadas à situação problema, os objetivos, a delimitação e a 

importância do estudo.  

No capítulo dois será apresentada a bibliometria e a revisão de literatura, onde serão 

abordados os principais autores, conceitos e teorias relacionadas à pesquisa. A revisão de 

literatura está dividida em três seções e conta com apoio teórico específico, conforme figura 1. 

Nos capítulos três, quatro e cinco são respectivamente apresentados metodologia de pesquisa, 

análise dos resultados e conclusões do estudo. 
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Figura 1: Mapa da revisão de literatura 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DO INDIVÍDUO GAY 

NAS ORGANIZAÇÕES  CONTEMPORÂNEAS 

O gay no âmbito 
histórico social

Sexualidade, 
homossexualidad
e e preconceito

Gagnon, 2006;  
Bourdieu, 2001,2014;  
Dias e Azevedo, 2016;  

Ribeiro, 2016

Movimento 
histórico e cultura 

gay

Fernandes, 2007;  
Guattari e Rolnik, 
1996; Castaneda, 

2007;  Ferreira, 2007;  

Identidade Gay

Nkomo e Cox, 1998;  
Guattari e Rolnik, 

1996; Pereira e 
Ayrosa, 2012;

Bauman, 2001;  
Ferreira, 2007.  

O gay no âmbito das 
organizações

Homofobia e 
preconceito nas 

organizações

Irigaray, 2007, 2010; 
Trau, 2016;  Souza e 

Pereira, 2013;  Neto e 
Bicalho, 2012;  Carrieri 

at al, 2013.

A orientação sexual 
assumida: O 

coming out ou “sair 
do armário”

Ferreira, 2007; Gedro, 
2008; Irigaray, 2013; 

Harlos, 2016. 

Carreira e 
Desenvolvimento 

Profissional 

Farias, 2015;  Saraiva, 2012;  
Ferreira, 2007;  Collins e 

Rocco, 2015; Fielden at all, 
2016; Instituto Promundo, 

2016; Organização 
Internacional do Trabalho, 

2015.

Gestão, políticas e 
indicadores de diversidade 

com foco a orientação 
sexual

Mickens,1994; Bell 
et al, 2011; Eccel e 

Flores-pereira, 
2008; Fleury, 2000;  

Hanashiro e De 
Carvalho, 2006;  
Alves e Galeão-
Silva, 2004; ISO 
26.000, 2010;  

Carrieri at al, 2012; 
Pompeu e Pompeu, 

2015;  Instituto 
Ethos, 2013 ; 

Instituto 
Promundo, 2016; 
Brunswick Group, 

2015.
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 BIBLIOMETRIA 

 

Conforme Gray (2012), nos estudos qualitativos a revisão bibliográfica em torno de um 

determinado tópico de pesquisa visa obter uma visão e um conhecimento contextual sobre o 

tema, a fim de levantar questões que venham a auxiliar no desenvolvimento da pesquisa. De 

acordo a Martins e Theóphilo (2009), a revisão bibliográfica é uma estratégia essencial para 

qualquer pesquisa científica. É através dela que o pesquisador irá explicar o tema ou problema 

de pesquisa, com base nas referências publicadas em livros, periódicos, revistas, anais de 

congressos e demais fontes que sejam relevantes, construindo, assim, uma base teórica que será 

importante para a análise do tema proposto. Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é 

constituída a partir da investigação de materiais que foram anteriormente publicados (em livros, 

artigos científicos etc.), sendo a vantagem deste tipo de pesquisa, o fácil acesso a uma grande 

quantidade de conceitos, estudos e materiais.  

De acordo com Alves (2013), é de suma importância o estado atual do conhecimento na 

área de interesse do pesquisador para a problematização do tema a ser investigado. Neste 

contexto foi realizada uma pesquisa bibliográfica em três bases de periódicos: Scopus, ISI Web 

of Science e SciELO a partir do ano de 2011, sobre os termos Identidade Gay, Políticas de 

Diversidade, Gay e Carreira nos idiomas inglês e português. A escolha das bases foi feita pela 

boa conceituação acadêmica. As bases foram acessadas através do portal de periódicos capes. 

Estas pesquisas foram realizadas em outubro de 2016 e foi utilizado um filtro que 

consiste na seguinte pesquisa booleana: ("Gay") AND ("career") OR ("Gay") AND ("carreira") 

OR ("Gay Identity") OR ("identidade Gay") OR ("Diversity Policies") OR ("Políticas de 

Diversidade"). A escolha das palavras-chave objetivou atender aos temas centrais deste estudo. 

Além do filtro comum a todas as bases que compreende a pesquisa booleana e a 

abrangência dos anos de 2011 até 2016, a pesquisa foi filtrada pelos tipos de documento 

“Article” e “Review”. Ainda em virtude do número expressivo de artigos encontrados optou-se 

por utilizar um filtro por Áreas Temáticas (Ciências sociais aplicadas e Ciências Humanas). 

Nas bases Scopus e ISI Web of Science  a área de ciências humanas apresentavam maior 

abrangência de subcategorias, tendo sido selecionadas aquelas aderentes ao presente estudo tais 
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como: sociology, social issues e Arts and Humanities and Business, sendo obtidos os seguintes 

resultados conforme Tabela 1.  

Tabela 1: Quantitativo de artigos selecionados na bibliometria a partir de pesquisa realizada no Portal “CAPES” 

de periódicos. 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Destaca-se que alguns artigos aparecem repetidamente nas pesquisas booleanas em 

função da combinação das palavras chave selecionadas, assim como pelo seu vínculo a outras 

bases. A partir dos filtros adotados, resultou-se em 331 artigos, os quais tiverem seus resumos 

lidos. Adotou-se como critério de seleção os artigos aderentes ao presente estudo. As temáticas 

predominantes identificadas foram: preconceito/homofobia (estudos quantitativos e 

qualitativos) em maior número, qualidade de vida e saúde, educação, casais homoparentais, 

dentre outros. A revisão bibliográfica demonstrou pouquíssimos artigos relacionados ao 

indivíduo Gay na esfera do trabalho, bem como questões relacionadas à carreira, o que 

demonstra a importância do presente estudo. Foram utilizados 24 artigos do levantamento 

bibliométrico, os quais contribuíram diretamente com o presente estudo. Os artigos utilizados 

estão detalhados no apêndice c, com o Qualis correspondente a cada periódico. Quanto ao 

Qualis a distribuição de artigos foi: 11 artigos (A1/A2), 5 artigos (B1), 1 artigo (B2), 1 artigo 

(B3) e 6 não identificados.   

Além dos artigos adotados foram utilizados livros, monografias, dissertações e teses, 

grande parte identificados nos Periódicos Capes. Cabe destacar que nos resultados das 

pesquisas e dos artigos selecionados o acesso a alguns deles não era gratuito. Entre os autores 

considerados relevantes destacam-se as obras de: Ferreira (2007), Herek (1992, 2000), 

Fernandes (2007), Eccel e Flores-Pereira (2008), Irigaray (2007a; 2007b) e Lyons, Brenner e 

Fassinger (2005), Andrade e Siqueira (2012) e Pompeu e Pompeu (2015). 

Os artigos levantados contribuíram na estruturação do Capítulo 2 - Revisão de 

Literatura, que subsidiou a base teórica para construção do entendimento acerca das questões 

relacionadas ao desenvolvimento da carreira do indivíduo Gay nas organizações do trabalho. O 

Booleana

Bases SciELO Scopus ISI Web of Science Total

Sem filtro 428 463 529 1420

com os  filtros 167 123 41 331

Artigos Selecionados 16 4 4 24

("gay") AND ("career") OR ("gay") AND ("carreira") OR ("Gay Identity") OR 

("identidade gay") OR ("Diversity Policies") OR ("Políticas de Diversidade")
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referencial teórico auxiliou ainda quanto a ajustes nos objetivos específicos e construção do 

questionário de entrevista conforme correlação apresentada no quadro 1. 

 

Quadro 1: Correlação dos objetivos específicos, questionário aplicado aos entrevistados e autores. 

Fonte: O autor. 

 

  

Objetivo Perguntas Autores

Objetivo específico 1 

e 4

1 a 5; 

17 a 21  

Fleury, 2000; Eccel e Flores-pereira, 2008;  

Hanashiro e De Carvalho, 2006;  Alves e 

Galeão-Silva, 2004; ISO 26000, 2010;  

Carrieri at al, 2012; Pompeu e Pompeu, 

2015;  Instituto Ethos, 2013 ; Instituto 

Promundo, 2016; Brunswick Group, 2015; 

Bourdieu, 2001; Thomas, 2004; Vianna, 

2015; Day e Greene, 2008; Mickens,1994; 

Bell et al, 2011.

Objetivo específico 2 6 a 11

Collins e Rocco, 2015; Longaray e Ribeiro, 

2015 ;Castaneda, 2007; Carrieri at al, 2013; 

Ferreira, 2007; Irigaray, 2007, 2010; Trau, 

2016;  Souza e Pereira, 2013;  Neto e 

Bicalho, 2012;  Fielden at all, 2016; 

Organização Internacional do Trabalho, 

2015; Lyons, Brenner e Fassinger, 2005

Objetivo específico 3 12 a 16

Fielden at all, 2016; Junqueira, 2012; 

Ferreira, 2007; Gedro, 2008; Irigaray, 

2007,2013; Harlos, 2016; Nunan, 2003; 

Souza e Pereira, 2013; Ellis e Riggle, 1996; 

Santos, 2016; Collins e Rocco, 2015.
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2.2 O GAY NO ÂMBITO HISTÓRICO SOCIAL 

 

 

2.2.1 Sexualidade, Homossexualidade e Preconceito 

 

 

A sociedade ocidental vem há séculos buscando compreender os mistérios do 

comportamento sexual humano, resultando em discussões, as quais têm estado presentes nos 

mais diversos espaços, indo desde os ambientes de convivência dos indivíduos, passando por 

livros e artigos clássicos (RIBEIRO, 2016). 

Todo este processo de entedimento acerca da construção do saber sexual sofreu 

profundas alterações a partir do seculo XVII, tornando-se assunto pertencente à intimidade da 

casa e da familia, sendo reprimido dos espaços públicos. O desejo sexual passou a ser um 

assunto do Estado, da religião, da educação e da ciência, os quais passaram a definir o papel do 

sexo na sociedade através de um controle rigoroso, embebido de moralidade. O prazer e o gozo 

foram associados aos domíninos do pecado, da insalubridade e da ilegalidade e o sexo passou 

a ser visto apenas como um ato a ser praticado entre o homem e a mulher, para fins de 

procriação. Neste sentido, cumpre-se um dever sagrado que contribui para as atividades 

produtivas do trabalho e da economia da nação. Contudo é importante ressaltar que em algumas 

sociedades como a Romana, por exemplo, o prazer e o gozo constituiram a base da arte erótica 

(ars erotica)6 a qual expressava e transmitia saberes (FOUCAULT, 1999 apud RIBEIRO, 

2016). 

A produção de entendimento sobre a sexualidade e sua vivência é construída sócio e 

historicamente, influenciada diretamente pelos interesses e ideologias da classe hegemônica, 

logo é diretamente influenciada político, econômico e socialmente. Sendo assim a sexualidade 

humana é resultante do desenvolvimento biológico, psíquico e social do indivíduo, influenciada 

por fatores sociais e históricos. Muitos dos significados construídos sócio historicamente acerca 

da sexualidade se deram de modo equivocada, pois, inserida no reducionismo de cada época, 

trazem uma visão simplista e biologizante, encarada por vezes como algo patológico. Tais 

significados, ao serem compartilhados socialmente, estabelecem um padrão sexualmente 

                                                           
6  Foucault define a ars erótica como um procedimento por meio do qual um grande número de sociedades se 

propunha a produzir a verdade do sexo, depurada do próprio prazer, que se convertia em prática sexual capaz de 

transmitir tal conhecimento de mestre a discípulo, num processo secreto, não pela sua perversão, mas pela força 

da tradição, segundo a qual a divulgação de tal ato incorreria na perda de sua validade e eficácia (FOUCAULT, 

M. História da Sexualidade I: a vontade de saber. 13ª ed. Rio de Janeiro. Edições Graal. 1999). 
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“correto”, o qual deve ser seguido, devendo os desvios e perversões ser evitados, 

marginalizados e excluídos da sociedade (COELHO; CAMPOS, 2015).  

Este processo está presente até hoje na dinâmica social do Ocidente, o qual estabelece 

uma ética social impositora da heterosexualidade, vindo a ser definida posteriormente como 

heterosexualidade compulsória (RIBEIRO, 2016). A heterosexualidade compulsória nada mais 

é que um conjunto de construtos culturais que naturaliza a sexualidade heterosexual como única 

prática de desejo válida e reconhecida (ALKMIN, 2016). 

A sociedade ainda que seja influenciada pela heteronormatividade acaba por fazer parte 

dessa construção. Vale recordar que entre os séculos XVII e XVIII a confissão tinha um papel 

central na “liberação do pecado”, levando os indivíduos a relatar minúcias de suas práticas 

sexuais a representantes religiosos que os livravam do pecado cometido (RIBEIRO, 2016).  

A partir do século XIX a medicina, imersa em uma sociedade da normalização, através 

da psiquiatria, passa a exercer um importante papel em diversos contextos da sociedade. Nos 

estudos da sexualidade, ela passa a definir o que é normal e o que é patológico, inferindo de 

que modo as pessoas deveriam cuidar dos seus corpos e da sua sexualidade. Neste mesmo 

período são constituídas as casas de repouso, clínicas psiquiátricas, ou por assim dizer 

instâncias de controle e vigilância sobre o sujeito e seus corpos. Entre os grupos designados a 

ocupá-los, estavam as pessoas homossexuais as quais eram levadas a estas instituições para 

serem “tratadas” em virtude de sua identidade de gênero ou sexuais (LONGARAY;  RIBEIRO, 

2015). 

A homossexualidade até então era conceituada como sodomia, e somente a partir da 

metade do século XIX, passou a ser conceituada como “uma espécie de androgenia interior”, 

“um hermafroditismo da alma”, ou seja, era vista como algo patológico, de modo estigmatizado 

e marcada como um desvio a norma. Os indivíduos homossexuais ou que fossem categorizados 

como tal, viviam sua condição em segredo ou do contrário tinham que suportar o preconceito e 

a segregação social. Cabe colocar que a homossexualidade foi um termo construído, sendo fruto 

de um discurso moral da modernidade. Existia há época um projeto de iluminação de todos os 

aspectos relacionados ao sexo, que ao multiplicar os discursos sobre o sexo, acabou por produzir 

e/ou reproduzir verdades sobre ele (FOUCAULT7, 1988 apud SOUZA; PEREIRA, 2013, p.79).  

O termo homossexual foi utilizado pela primeira vez em 1869, pelo médico húngaro 

Karoly Maria Benkert, e apareceu pela primeira vez em um livro de Richard Freiherr Von 

Krafft-Ebing (1840-1902) cujo título era Psychopathia Sexualis publicado em 1886 

                                                           
7 FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro. Ed. Graal, 1988. 



 
29 

 
 

(RODRIGUES, 2008). Molina (2011), em estudo sobre a historiografia e trajetória do 

movimento homossexual, coloca que o médico alemão Karl Heiring Urichs, junto ao termo 

homossexual no final do século XIX, adotou o termo Uranista, uma vez que este termo remetia 

à musa Urânia. Na mitologia contada por Platão, esta deusa inspirava o amor entre pessoas do 

mesmo sexo.  Já no Brasil o termo homossexualidade é utilizado pela primeira vez em 1894, 

como a publicação do livro: “Atentados ao pudor: estudos sobre as aberrações do instinto 

sexual” de Francisco José Viveiros de Castro. 

 

A palavra homossexual é formada pela palavra grega “homo”, que significa 

“semelhante” ou “igual”, e pela palavra “sexual” da palavra latina “sexus” que vem a ser “sexo”. 

Entende-se que homossexual seja “sexualidade semelhante” (SOUSA; CARVALHO, 2014). 

Uma vez conceituada a homossexualidade surge então a partir do século XX uma intensa 

produção intelectual e teorias que vinham a classificar a mesma como “doença”, propondo 

assim medidas terapêuticas a fim de curá-la. Por esta razão durante muito tempo se adotou a 

expressão homossexualismo, cujo sufixo “-ismo”, denota o sentido de doença, tal qual o 

alcoolismo (TOLEDO, 2016). Conforme coloca Souza e Pereira (2013, p. 79): 

 (...) os mecanismos de poder em relação ao sexo se deslocam da Igreja e da Lei para 

a hegemonia da Educação e da Ciência. Ocorreu na prática o surgimento de uma 

sciencia sexualis que se produzira a verdade sobre o sexo, sendo o testemunho a 

técnica mais valorizada nesta produção. A hipótese geral proposta por Foucault (1988) 

é de que a sociedade não se recusa a reconhecer o sexo, mas, pelo contrário, aciona 

todo um aparelho para produzir o discurso “verdadeiro e legitimador”, que tem como 

objetivo disciplinatório. 

 

Para Gagnon (2006) a história da sexualidade tem grandes mudanças nas quatro 

primeiras décadas do século XX, no Ocidente. Neste período, o mundo ocidental estava envolto 

em um turbilhão de mudanças e questionamentos sociais, em que se percebia uma ênfase na 

reprodução dos discursos de controle e punição dos desvios e vícios, onde se inclui a 

homossexualidade. É nesse contexto que, em 1938, Alfred Kinsey conduziu as suas primeiras 

entrevistas e iniciou as suas pesquisas sobre sexualidade, produzindo a obra “O comportamento 

sexual do homem”, publicada em 1948. No seu trabalho Kinsey mapeou as transformações 

ocorridas na sociedade entre as décadas de 40 e 50. Estas transformações afetaram diretamente 

a conduta sexual da sociedade, influenciando atitudes populares, a política pública e os 

interesses de pesquisa durante a década de 50 e 60. Na divulgação de seus achados, Kinsey 

aborda a sexualidade na sua forma mais exposta, revelada abertamente e sem meias palavras 

por meio da mídia da época. De acordo com Castañeda (2007), Kinsey demonstrou que as 

práticas homossexuais são, de fato, bem mais frequentes do que se imagina, revelando que 37% 
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dos americanos homens e 13% das mulheres, haviam vivenciado pelo menos uma experiência 

homossexual chegando ao orgasmo, revolucionando a concepção de homossexualidade que se 

tinha até ali. 

Ainda seguindo Gagnon (2006), surgiram neste mesmo período outros estudos na área 

das ciências sociais, os quais contestavam os rótulos ligados à categoria da homossexualidade, 

que passa por uma transformação profunda a partir de 1950, indo até 1980. Essa transformação, 

de algum modo foi consequência do questionamento de vários movimentos sociais, como os 

movimentos feministas, os defensores dos direitos dos negros, as revoltas estudantis e o 

movimento Gay, dentre outros (SOUZA; PEREIRA, 2013). Cabe ressaltar que os Gays 

diferentemente de outras minorias, como mulheres, deficientes e negros, que são estigmatizados 

por características físicas ou mentais, são estigmatizados pela percepção social de um desvio 

moral, o qual comprometeria inclusive seu desempenho profissional (IRIGARAY, 2007b). 

Em resumo e de acordo com Castañeda (2007), o campo semântico da 

homossexualidade (e a sexualidade em geral) foi se deslocando no passar da era moderna. A 

sexualidade antes do Séc. XVIII, examinada e julgada quase que exclusivamente pela Igreja, 

com o passar dos anos passa a fazer parte dos domínios da filosofia, ciência, medicina, e claro, 

do Estado. A homossexualidade, tratada como uma questão moral e judicial tornar-se objeto de 

estudo da medicina, antropologia, sociologia, história, psicanálise, psicologia, sexologia. E 

atualmente ela adquiriu igualmente uma “significação política – e não somente para os 

homossexuais”. 

Bourdieu (2014), renomado sociólogo de origem francesa, compõe sua obra “Teoria da 

Dominação Masculina” numa perspectiva crítica baseada nos conceitos de Dominação 

Simbólica, Poder Simbólico, Violência Simbólica e Habitus. Tais conceitos auxiliam na 

compreensão acerca da incorporação da referida dominação pelos movimentos tidos como 

subversivos. 

 Em seu estudo, Bourdieu analisa uma sociedade de tradição mediterrânea, 

especificamente, a Cabília (região montanhosa do norte da Argélia), que é marcada por uma 

naturalidade em relação à divisão sexual. O autor coloca que esta divisão aparece como 

pertencente à “ordem das coisas”, como sendo algo inevitável, normal, enraizado ao ponto de 

ser considerado natural. Divisão esta objetivada nas coisas e incorporada nos corpos e nos 

habitus dos agentes. O conceito de habitus é relevante na composição teórica de Bourdieu e 
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compreende-se como matrizes de percepção, que atuam no agir e pensar de todos os membros 

da sociedade, a partir de transcendentais históricos que, ao serem universalmente partilhados, 

impõe-se a cada agente como transcendentes (DIAS; AZEVEDO, 2015). Tomando a obra do 

autor, é pelo habitus que a divisão sexual de trabalho ocorre:   

 A constância dos habitus que daí resulta é, assim, um dos fatores mais importantes da 

relativa constância da estrutura da divisão sexual de trabalho: pelo fato de serem estes 

princípios transmitidos, essencialmente, corpo a corpo, aquém da consciência e do 
discurso, eles escapam, em grande parte, às tomadas de controle consciente e, 

simultaneamente, às transformações ou às correções [...]” (BOURDIEU, 2014, p. 133) 
 

Segundo o autor, a citada tradição da Cabília é originada de um “mito fundador”, que 

embasa a divisão sexual, influenciando não somente nas relações de trabalho, mas também na 

ordem social, ultrapassando-a, no sentido de alcançar, nas palavras do autor, uma “ordem 

cósmica”, intrínseca à figura do homem e da mulher. Nesta sociedade o feminino tem relação 

com a natureza, a selvageria, a qual deveria ser controlada, partindo do pressuposto que a 

selvageria da mulher deveria ser domesticada. A casa é o lugar do referido controle, sendo este 

espaço próprio do masculino, e onde se dá a subordinação da mulher ao homem.  Percebe-se 

assim que o referido mito influencia a origem da cultura, compreendida como ordem social. 

Deste modo a ordem social foi influenciada pela subordinação do feminino ao masculino, 

dominada pelo princípio da superioridade masculina (DIAS; AZEVEDO, 2015). 

Para Bourdieu a socialização masculina é uma socialização performativa, em que a 

identidade masculina é incorporada a partir de relações sociais que acabam introjetando nas 

pessoas um modo de ser, de pensar, de agir e que vão muito mais além da percepção e da 

consciência dessa gênese e desse processo. O sujeito se constitui como tal sem se dar conta 

deste processo, contudo a não percepção deste desenvolvimento o faz pensar que é uma 

consequência natural e biológica. É justamente pela incorporação e pela interiorização de uma 

identidade simbólica masculina socialmente construída que o sujeito perde a dimensão social 

dessa construção, razão pela qual o que é simbólico acaba sendo interpretado como biológico: 

“[...] ela legitima uma relação de dominação inscrevendo-a em uma natureza biológica que é, 

por sua vez, ela própria, uma construção social naturalizada” (BOURDIEU, 2014, p. 40). 

Bourdieu (2001), destaca poder simbólico como aquele que se espalha, estando presente 

em toda parte, constituindo-se como um poder invisível. Desta forma quando uma pessoa 

acredita ter liberdade no agir e na formulação do pensar, a mesma não se dá conta de que suas 

ações e pensamentos estão marcados por pressupostos, esquemas de percepção, interesses e 



 
32 

 
 

preconceitos, constitutivos do habitus, ficando isentos do controle consciente. Contudo, este 

poder ocorre porque conta com a aderência dos assujeitados, ou seja, com a cumplicidade 

daqueles que ignoram a sua sujeição a tal poder ou mesmo a um fato. Deste modo o autor coloca 

que a relação desigual de poder é capaz de produzir grupos dominados sem que estes se deem 

conta que o são. 

O Poder Simbólico está fundamentado em um trabalho prévio, atuando em uma 

transformação prolongada dos corpos e do cérebro, ocorrendo de maneira invisível e sorrateira 

(CARVALHO, 2004).  

Por sua vez, a violência simbólica, outro conceito importante de Bourdieu, está 

intimamente relacionada ao instituto da dominação simbólica, que nada mais é do que a 

forma/meio de exercício do poder simbólico, utilizado por uma classe com fins de dominar 

outra. Bourdieu, contudo, faz uma ressalva acerca da violência simbólica, sendo esta oposta à 

violência física, real, supondo-se que seria uma violência “espiritual”, desprovida de efeitos 

reais. O referido autor comenta ainda que esta distinção acontece em virtude de sua 

conceituação simplista, a qual apresenta impropriedades, dado que a referida violência é 

objetivada nas coisas e incorporada nos corpos e nos habitus dos agentes, portanto o atributo 

“espiritual” não é suficiente para representá-la (DIAS; AZEVEDO, 2015). Neste sentido, 

destaca Bourdieu (2001, p. 11): 

 É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para 

assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o 

reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo 

assim, segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados. 

Os estudos e conceitos desenvolvidos por Bourdieu são importantes na medida em que 

demonstram a relação entre a problemática das relações de gênero e várias outras questões que 

daí repercute como o assédio sexual/moral, a gravidez na adolescência e a discriminação de 

Gays e lésbicas, sendo este último um dos fenômenos de interesse nesta pesquisa.  

De acordo com investigação realizada por Souza Junior et al. (2013), acerca do assédio 

moral em profissionais homossexuais, compreender a dominação masculina em um processo 

de assédio moral é um estudo importante para a verificação das identidades sociais que se 

constituem daí. Segundo os autores é a partir da dominação heterossexual androcêntrica que 

grupos sociais têm seu status de membros da sociedade negado. Grupos que, por sua natureza, 

não são hegemônicos, tais como os Gays e lésbicas. 
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 Pesquisa desenvolvida em escolas cariocas demonstrou que expressar preconceito 

contra negros é mais vergonhoso do que fazê-lo contra homossexuais ou alunos que tenham 

comportamentos tidos como homossexuais. Desta forma meninos e rapazes que não seguem o 

modelo da masculinidade hegemônica são prejulgados e sofrem discriminação (BRASIL, 

2009). 

Neste sentido a escola tem um papel de suma importância nesta questão, uma vez que 

forma e reforça o habitus de gênero. Contudo a adoção dos conceitos teóricos de Bourdieu 

ainda não conquistou um espaço visível na formação docente, como uma categoria de análise 

crítica importante a fim de compreender as várias formas de desigualdade e exclusão social e 

educacional. Seu estudo auxilia na compreensão das várias formas de desigualdade e exclusão 

social e educacional, seja de meninas ou de meninos (atualmente os que mais abandonam a 

escola e nela são reprovados), articulada a outras categorias como classe social, raça/etnia, 

deficiência/necessidade especial, orientação sexual (CARVALHO, 2004).   

A homofobia, porém, cabe enfatizar, não apenas produz efeitos negativos sobre os 

individuais homossexuais, mas sim sobre todos os indivíduos, mulheres e homens, 

homossexuais ou não. Inclusive em maior grau sobre os homens heterossexuais, os quais 

passam a conviver com piadinhas a partir de qualquer comportamento associado à 

homossexualidade.  Deste modo, a compreensão de homofobia pode ser assim estendida para 

se referir a situações de preconceito, discriminação e violência contra pessoas (homossexuais 

ou não) cujas performances (gostos, comportamentos etc.) não se enquadram nos modelos 

hegemônicos estabelecidos (JUNQUEIRA, 2012). 

A Teoria Queer surge na década de 90 como forma de acolher os sujeitos “agredidos”, 

leia-se homossexuais, bissexuais, trans, drags, dentre outros. O termo queer, derivado do Inglês, 

surgiu como um xingamento direcionado a pessoas que, destoavam das expectativas de gênero 

e de sexualidade socialmente construídas. A ideia surge em 1990, pelas mãos de Teresa 

Lauretis, importante autora de estudos de gênero, ao adotar o termo “Teoria Queer” para 

denominar uma conferência que viria a ocorrer na Universidade da Califórnia. O termo que até 

então era considerado um xingamento, passa então a ser usado pelos próprios sujeitos 

oprimidos, de maneira consciente e provocadora, como forma de enfretamento a todas as 

normatividades. A ideia da autora tinha como prerrogativa, utilizar-se de uma expressão que ao 

invés de distanciar as homossexualidades, em suas diferentes formas, abarcasse todas elas, 
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servindo como uma referência ao que estes grupos (Gays, lésbicas, trans, etc) tinham em 

comum (ALKMIN, 2016).  

O uso do termo “Teoria Queer” teve em si uma função criativa, de modo que diversos 

autores e autoras passam a ser classificados como queers. Alguns trabalhos anteriores ao ano 

de 1990 que, ainda assim, figuram como trabalhos basilares para o que hoje se compreende 

como Teoria Queer compreende: a) A História da sexualidade I, de Michel Faucault no sentido 

de se produzir uma discussão acerca das questões de gênero e de sexualidade, partindo de uma 

perspectiva despatologizante; b) A epistemologia do Armário de Eve Kosofsky Sedgwick, que 

consiste em uma investigação acerca da condição de Gays e lésbicas em revelar ou não sua 

orientação sexual, em diferentes contextos e a relações interpessoais; c) Problemas de Gênero 

de Judith Butler, a partir de conceitos por ela expostos como: a diferenciação entre sexo, gênero 

e sexualidade/desejo; a compreensão de heterossexualidade compulsória e ideia de 

performatividade. Estes itens, exemplares da temática queer, não serão aqui tratados.  

Considera-se que a proposta queer, em linhas gerais, ao subverter a luta por reconhecimento de 

uma forma específica, visa à aceitação das vivências tidas como dissidentes. Em suma, ser 

queer, é negar a busca por incorporação e exaltar as diferenças (ALKMIN, 2016).  

No Brasil, a questão da homossexualidade e a forma como esta passa a ser percebida 

pela sociedade, foi se modificando a partir da década de 1980, em especial com o aparecimento 

da AIDS, que passa a associar a doença à homossexualidade, denominada à época como “câncer 

Gay”.  Contudo a epidemia da AIDS também permitiu novas formas de organização social do 

movimento de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais (LGBT) e uma maior visibilidade e 

discussão desse tema pela sociedade brasileira acerca da epidemia de HIV/AIDS (TOLEDO, 

2016). 

Apenas em 1990 é que a Organização Mundial de Saúde (OMS) modificou a 

classificação Internacional de Doenças (CID), considerando que a homossexualidade não se 

constituía como doença. No Brasil apenas em 1999 é que o Conselho Federal de Psicologia 

promulgou a resolução n. 1/1999 responsável por proibir a intervenção do psicólogo no 

“tratamento da homossexualidade” como doença. O emprego dos termos utilizados para definir 

e representar as relações entre pessoas do mesmo sexo foi responsável por marginalizar e isolar 

ainda mais o indivíduo estigmatizado (ibidem). 

Além dos aspectos históricos já citados acerca da construção do preconceito para com 

o indivíduo homossexual, existem atualmente outros fatores que vem a colaborar e reforçar tais 

comportamentos no Brasil, dentre eles: a) a proibição da doação de sangue por homossexuais 
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prevista na resolução RDC nº 153/04 da ANVISA8, que determina e regulamenta os 

procedimentos técnicos hemoterápicos, enquadrando os homossexuais como grupo de risco, 

termo não mais adotado pelos estudos médicos. Varella (2016) observa que atualmente se fala 

em comportamento de risco e não mais grupo de risco, constituindo-se assim como mais uma 

forma de preconceito; b) a influência religiosa na educação e nas decisões política, 

comprometendo a laicidade do Estado Brasileiro.  

No que se refere à questão religiosa é interessante que se verifique a associação com a 

questão política na manutenção do poder simbólico (BOURDIEU, 2001). Neste sentido, cabe 

citar um trecho da entrevista concedida recentemente pelo prefeito eleito no Rio Janeiro e 

também bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella, ao Jornal 

Estadão em 01/11/2016. O mesmo declara haver uma convergência de pensamento entre ele e 

os prefeitos eleitos em São Paulo, João Doria (PSDB), e em Belo Horizonte, Alexandre Kalil 

(PHS), que consiste: "- Em nossas posições, há uma certa preservação dos valores tradicionais 

dessa civilização cristã ocidental". Ainda nesta entrevista Marcelo Crivella considera que os 

resultados das eleições nas capitais de MG, SP e RJ em 2016 demonstram uma rejeição ao que 

considera uma pauta progressista, onde avalia que: “- Acho que é uma mensagem contra a 

legalização do aborto, a liberação das drogas e a discussão da ideologia de gênero nas escolas” 

(ESTADÃO, 2016). 

Contudo, de acordo com Machado (2012), Marcelo Crivella em 2004, apresentou uma 

iniciativa convergente a propostas oriundas do campo feminista, o Projeto de Lei (PLS 

nº312/2004) que propunha a ampliação do permissivo legal de aborto para os casos de má 

formação do feto. Porém reconhece que o mesmo apresenta uma resistência maior com as 

demandas de ampliação da cidadania dos segmentos LGBT. A autora relata ainda que os 

coletivos feministas e LGBT tiveram um papel fundamental no processo de separação da 

moralidade pública da moralidade religiosa. Este fenômeno fez surgir coletivos religiosos mais 

liberais e, por outro lado gerou o reavivamento do ativismo conservador nas instituições 

eclesiásticas tradicionais. Ainda assim a autora conclui que este fenômeno acaba por impor 

novos desafios aos grupos religiosos que são impelidos a construírem pontes cognitivas entre 

                                                           
8 A RESOLUÇÃO-RDC/ANVISA nº 153, de 14 de junho de 2004 determina e regulamenta os procedimentos 

técnicos hemoterápicos, incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o armazenamento, o transporte, o 

controle de qualidade e o uso humano de sangue, e seus componentes, obtidos do sangue venoso do cordão 

umbilical, da placenta e da medula óssea no Brasil. 
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seu imaginário e as propostas discursivas em expansão, e a disputarem os sentidos da vida e da 

sexualidade humana com os demais atores da sociedade. 

Adicionalmente às questões religiosas e sua influência, por vezes negativa à população 

LGBT, outra esfera social/humana que afeta diretamente a população LGBT é o espaço da 

família, ambiente comumente marcado pela discriminação. O espaço que culturalmente nos 

remeteria ao resguardo dos problemas do dia-a-dia e ao acolhimento familiar torna-se, por 

vezes, um espaço de “rejeição”, impactando diretamente ao indivíduo “rejeitado”. Para 

Longaray e Ribeiro (2015), a família, como primeiro espaço de socialização dos sujeitos, 

constitui-se por vezes, como um dos espaços educativos em que os sujeitos LGBT encontram 

dificuldades e conflitos em detrimento de sua identificação. Na família muitas normas, valores 

e crenças são reproduzidos, onde se que inclui as identidades de gênero e sexuais, reforçando o 

discurso da heteronormatividade. Neste sentido tal instância vem a produzir efeitos diretos na 

constituição dos sujeitos e de suas subjetividades (modo de ser e estar na sociedade).  

 A família tem uma forte influência na construção da identidade dos sujeitos e neste 

sentido se percebe que as relações domésticas são reveladoras e pesadas estruturas de poder que 

configuram um esforço de heterossexualização compulsória (SOLIVA; SILVA, 2014).  

Uma dúvida recorrente e que cabe aqui ser colocada se refere à diferença nos conceitos 

de preconceito e discriminação. Os mesmos são termos correlatos, os quais se referem a 

fenômenos diversos, e que por vezes acabam sendo utilizados intercalados. Assim, define-se:  

 Por preconceito, designam-se as percepções mentais negativas em face de indivíduos 

e de grupos socialmente inferiorizados, bem como as representações sociais 

conectadas a tais percepções. Já o termo discriminação designa a materialização, no 

plano concreto das relações sociais, de atitudes arbitrárias, comissivas ou omissivas, 

relacionadas ao preconceito, que produzem violação de direitos dos indivíduos e dos 

grupos. O primeiro termo é utilizado largamente nos estudos acadêmicos, 

principalmente na psicologia e muitas vezes nas ciências sociais; o segundo, mais 

difundido no vocabulário jurídico (RIOS, 2007, p. 27). 

   

Pesquisas acerca dos comportamentos da sociedade em relação à população LGBT, 

buscam apontar aspectos advindos desta interação, tendo como foco o preconceito. Poeschl et 

al. (2012) examinam a representação dos/as homossexuais na forma como os homens Gays são 

percepcionados pela população em geral e a relação entre esta representação e a percepção das 

consequências de revelar ou não a homossexualidade; Barrientos e Cárdenas (2013) estudaram 

o preconceito e seus efeitos sobre as minorias sexuais, incluindo a população LGBT, a partir de 

uma perspectiva mais abrangente, dando atenção à função social do preconceito,ou seja, a 

legitimação do domínio de alguns grupos sobre outros; Moral e Valle (2014) aplicaram uma 
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metodologia que consiste em uma escala acerca das atitudes em relação a Lésbicas e Homens 

Gays; Cavalcanti et al.l (2011) buscaram evidências psicométricas da escala de motivações 

externa e interna dos indivíduos para responder sem preconceito a Gays e lésbicas; Perucchi et 

al. (2014) pesquisaram os aspectos psicossociais da homofobia intrafamiliar e saúde de jovens 

lésbicas e Gays.  

Ainda sobre violência, uma pessoa LGBT é assassinada a cada 27 horas no Brasil. Dados 

de 2015 apontam que, desse número, 52% foram Gays mortos, 37% travestis, 16% lésbicas, 

10% bissexuais. Proporcionalmente, as travestis e transexuais são as mais vitimadas. O risco de 

uma pessoa transgênero ser assassinada é 14 vezes maior que um Gay. A homofobia mata 

inclusive pessoas não LGBT: 7% de heterossexuais confundidos com Gays e 1% como amantes 

de travestis (GRUPO GAY BAHIA, 2015). 

No campo do direito internacional Os Princípios de Yogyakarta é um marco no 

estabelecimento de regras básicas para evitar abusos e para proteção dos direitos humanos da 

população LGBT, sendo de suma importância no âmbito das relações do trabalho. O 

instrumento jurídico contém uma série de preceitos sobre orientação sexual e identidade de 

gênero, a fim de orientar a interpretação e aplicação das regras do direito internacional dos 

direitos humanos. A discriminação a população LGBT é proibida de acordo com a lei brasileira. 

A Constituição Federal afirma explicitamente que todas e todos devem ser tratados com 

isonomia, sem que se faça acepção de pessoas por qualquer motivo ou razão (INSTITUTO 

PROMUNDO, 2016). Todavia a realidade da sociedade brasileira, conforme dados 

demonstrados pelo Grupo Gay Brasil, demonstra que os avanços na garantia de direitos da 

População LGBT está aquém do desejado. 

Nesta seção, através de um breve panorama histórico, foi apresentada a influência da 

sexualidade nas relações humanas, no âmbito público e privado, com foco nas organizações do 

trabalho. Foi explicitada que a sexualidade é construída sócio e historicamente, e influenciada 

diretamente por interesses e ideologias de uma classe dominante. Foram apresentados os 

principais conceitos relacionados ao presente estudo, que correspondem a: homossexualidade, 

preconceito, mobbing, dentre outros. Foram apresentadas ainda a Teoria da dominação 

masculina proposta por Pierre Bourdieu, assim como a Teoria Queer e seus princípios. 

 No tópico seguinte será abordada a importância do Movimento histórico Gay na 

construção de uma cultura e de uma identidade Gay, bem como sua influência na vida pessoal 

e profissional do homossexual. 
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2.2.2 Movimento Histórico e Cultura Gay 

 

 

O presente capítulo busca situar o leitor no nomeado movimento histórico homossexual, 

e sua influência na construção de uma cultura Gay. Serão apresentados os principais fatos 

históricos ocorridos (nacional e/ou internacionalmente) que, em parte, constituíram a sociedade 

que somos hoje.  

Neste contexto, o movimento homossexual, com o aumento de sua representavidade no 

mundo, passa a se manifestar acerca do seu livre direito à orientação sexual. No Brasil, a partir 

da década de 1970, acontece a consolidação deste movimento. Paralelamente nos Estados 

Unidos da América ocorre a Rebelião de Stonewall, denominada como marco histórico do 

movimento, batizada como uma das primeiras manifestações homossexuais contra a repressão 

promovida em lugares de sociabilização homossexual. O nome é uma referência ao bar 

Stonewall Inn que recebia homossexuais, travestis e lésbicas, que encontravam ali um lugar 

propício para encontros e diversão. O bar ficava situado em Nova York, no bairro Greenwich 

Village. Periodicamente eram promovidas, de forma violenta, batidas policiais incluindo 

agressões físicas e verbais (chacotas sobre as vestimentas e outros marcadores identitários dos 

frequentadores), principalmente em relação às travestis. Ainda que com os pagamentos 

constantes realizados pelo proprietário do bar aos policiais, estas continuaram ocorrendo até 

que, em junho de 1969, mais especificamente nos dias 27, 28 e 29, em uma destas intervenções 

policiais, os homossexuais e travestis, acabam por revoltar-se e iniciam assim um embate contra 

a polícia, que veio a durar três dias, estabelecendo assim o marco inicial do movimento 

homossexual, segundo o próprio movimento. Não por acaso o Dia Mundial do Orgulho Gay é 

comemorado em 28 de junho (FERNANDES, 2007). 

De acordo com Castañeda (2007), foi a partir deste momento que se começou a difundir 

o termo “Gay” 9 em detrimento ao conceito homossexual. A esta nova expressão atribui-se um 

esforço para rever o modelo médico vigente, calcado numa visão diagnóstica associada à 

doença. A mudança colabora com a possibilidade de uma identidade positiva, baseada no 

orgulho a diferença. Por esta razão muitos autores fazem distinção entre pessoas que se 

denominam como homossexuais e Gays, onde as primeiras não se assumem como tais e as 

últimas como alguém que tem orgulho da sua sexualidade. Em resumo se todos os Gays são 

homossexuais, nem todos os homossexuais podem ser considerados Gays. Nasce aí a identidade 

                                                           
9 Na idade média gay significava comediante, e no século XIX, prostituto. Gay em inglês significa alegre 

(CASTANEDA, 2007, p.31) 
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Gay contemporânea, onde o sujeito passa a viver sua orientação sexual de maneira pública, 

enfrentando a discriminação sexual. Implica, em de fato, escolher dia a dia um estilo de vida 

positivo, motivo de orgulho, em que o indivíduo se sente respeitado em suas diferenças. Para 

se viver a homossexualidade, segundo a autora, cada pessoa deve desenvolver uma identidade 

Gay. Consiste em atravessar todas as etapas, desde a primeira tomada de consciência, passando 

pela primeira experiência sexual, o primeiro relacionamento afetivo, até desfrutar de sua 

orientação com plenitude e dignidade. 

O autor também considera que a transformação da sociedade moderna, acerca do modo 

como a homossexualidade era percebida e compreendida, se deu em grande parte através de 

aliados importantes, dentre eles pensadores, intelectuais, psicanalistas e artistas. Desde Freud 

ao rejeitar a teoria da “degenerescência”, não reconhecendo a homossexualidade como doença, 

passando por Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que deram seu apoio ao movimento em 

favor dos direitos civis para homossexuais, até Alfred Kinsey na década de 40 e 50, que 

demonstrou que condutas homossexuais não são de modo algum limitadas às pessoas 

exclusivamente homossexuais. 

Dois acontecimentos inscrevem profundamente a história do movimento homossexual 

no final da década de 1970 no Brasil, – também caracterizado pelo fim da ditadura militar –, 

que são a fundação do Jornal O Lampião e posteriormente do Grupo Somos São, em abril de 

1978. É interessante destacar a interlocução entre o Somos, o jornal e o movimento operário e 

sindical, resultando na institucionalização da luta homossexual dentro de um partido; no caso, 

o Partido dos Trabalhadores. É possível ver através da imagem da capa do Lampião da Esquina, 

de julho de 1979 (Figura 2), a interlocução da luta operária e dos movimentos ativistas 

homossexuais (FERNANDES, 2007; FERREIRA, 2007). 

 

Figura 2. Capa do jornal Lampião da Esquina de julho de 1979 que ilustra a interlocução entre o movimento 

homossexual e o movimento operário e sindical. 

Fonte: Fernandes (2007). 
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Quanto ao Grupo Somos, ele foi considerado no contexto brasileiro, como pioneiro do 

moderno movimento homossexual. Destacou-se pela construção da emancipação das chamadas 

minorias, pela defesa do modelo de relação homossexual igualitária entre os parceiros, assim 

como pela afirmação da identidade e dos direitos dos homossexuais. O objetivo do grupo era 

dar visibilidade política às questões da homossexualidade (FERREIRA, 2007).  

De acordo com MacRae (1990), uma percepção de maior abertura e de gradual liberação 

da censura gerava entre os homossexuais paulistanos, um relativo sentimento de segurança, de 

tal modo que se chegou a dizer que São Paulo estaria se tornando uma São Francisco. Em grande 

parte a afirmativa se dá pelo crescimento de espaços voltados para os Gays e da descontração 

com a qual a população paulistana, vinha se apresentando, que incluía abraços e beijos na boca 

entre parceiro(a)s do mesmo sexo.  

Todavia, de acordo a Ferreira (2007), o início da década de 80 é marcado por um período 

de crise, onde se percebia um aumento na violência contra homossexuais, assim como ameaças 

aos espaços de veiculação de notícias relacionadas ao relacionamento homossexual, a exemplo 

do Jornal Lampião da Esquina, que encerra suas atividades em junho de 1981. A ditadura se 

colocava como uma força de opressão, porém os movimentos estudantis e artísticos tiveram 

uma forte atuação neste período.  

Adicionalmente à rigidez da ditadura militar, o movimento foi fortemente abalado pela 

avassaladora chegada da AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (FERNANDES, 

2007). De acordo com Musskopf (2015), a imprensa esperava apenas a confirmação da primeira 

vítima da doença, em 1983, para produzir uma manchete alertando sobre a chegada da doença 

no Brasil. Ano este em que ocorre um surto da doença, denominada como "câncer Gay" ou 

"praga Gay". Ainda que outros atores tenham sido considerados como grupos de risco, tais 

como usuários de drogas e prostitutas, os Gays carregaram o estigma da doença. Os estigmas 

da discriminação oriundos deste período ainda estão presentes, especialmente quando se trata 

de instituições e pessoas religiosas. 

Para Ferreira (2007), a AIDS e a necessidade de mobilização do movimento em torno 

de sua prevenção aparecem como temas de mobilização. O fato da AIDS ter afetado mais 

diretamente a comunidade masculina homossexual, fez com que esse grupo fosse visto como 

diferente, não somente pela orientação sexual, como pela contaminação e transmissão da 

doença, tornando-a quase que sinônimo da homossexualidade. Atribui-se a este fato, em grande 
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parte, a imagem do homossexual como alguém promíscuo e disseminador de doenças. À época 

tanto a igreja, quanto imprensa, médicos e sexólogos, alertavam para os “perigos” da 

homossexualidade. Os órgãos governamentais davam pouca atenção a esta epidemia, sendo a 

sociedade civil a principal protagonista na organização e na construção de redes de 

solidariedade e apoio mútuos.  

Em 1986, no Brasil é criado o Programa Nacional de Doenças sexualmente 

transmissíveis (DST/AIDS), sendo este melhor estruturado a partir de 1988 e na segunda 

metade de 1990, em função das urgências demandadas pela epidemia da AIDS, de estudos a 

respeito da homossexualidade na área de saúde (GÓIS, 2003). 

No âmbito das políticas públicas de educação, as demandas do movimento LGBT, 

foram precedidas por um longo processo de consolidação do movimento, cujo diálogo 

inicialmente era voltado para a área da saúde, no combate à AIDS, posteriormente aderindo às 

agendas feministas e o combate à homofobia (VIANNA, 2015). 

Para Castañeda (2007) a epidemia da AIDS possibilitou uma “saída do armário” 

involuntária de toda uma geração de homossexuais, gerando sofrimento em alguns indivíduos 

junto aos seus familiares e para outros uma maior aproximação e aceitação familiar. A AIDS 

ao tornar público um modo de vida que antes era invisível, constitui-se como um fato histórico 

importante para mobilização do grupo e o nascimento de uma comunidade inteira. Mas o que 

representaria viver abertamente a homossexualidade? É possível se afirmar homossexual de 

diversas formas, assim como omitir este fato por toda uma vida. Neste sentido Castañeda (2007, 

p.105-106) coloca que:  

 Nenhum homossexual, mesmo que tenha perfeitamente assumido a sua 

homossexualidade, pode dizer que ele saiu definitivamente e totalmente do armário. 

Sempre haverá pessoas ou situações novas, nas quais ele será considerado 

heterossexual até que prove o contrário. E isso não é uma questão de honestidade nem 

de integridade: é simplesmente porque a sociedade pressupõe, automaticamente, que 

todo mundo é heterossexual [...] Assim, o famoso armário não serve apenas para se 

esconder, mas também para esconder o que a sociedade se recusa a ver.  

De acordo com Fernandes (2007), um acontecimento importante acerca do modo como 

os homossexuais eram chamados se dá quando o próprio grupo inferiorizado discursivamente, 

passa a (re)inventar parte destas nomeações – dentre elas: Gay, queer, bicha etc. Neste sentido 

se constitui uma “população” específica, dividindo certos marcadores identitários próprios do 

grupo. Biopolíticas governamentais são direcionadas a este segmento. Como exemplo, nas 

relações capitalistas, um mercado GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) é inventado.  
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A emergência de mercados consumidores provenientes da divulgação e do crescimento 

dos espaços ocupados pelos homossexuais acaba por estimular e fomentar uma cultura Gay. Na 

concepção de Guattari e Rolnik (1996, p.17): 

 A palavra cultura teve vários sentidos no decorrer da História: seu sentido mais antigo 

é o que aparece na expressão "cultivar o espirito". Vou designá-la "sentido A" e 

"cultura-valor", por corresponder a um julgamento de valor que determina quem tem 

cultura, e quem não tem: ou se pertence a meios cultos ou se pertence a meios incultos. 

O segundo núcleo semântico agrupa outras significações relativas à cultura. Vou 

designa-lo "sentido B". É a “cultura-alma coletiva", sinônimo de civilização. Desta 

vez, já não há mais o par "ter ou não ter”: todo mundo tem Cultura. Essa é uma cultura 

muito democrática: qualquer um pode reivindicar sua identidade cultural. É uma 

espécie de "a priori" da cultura: fala-se em cultura negra, cultura underground, cuItura 

técnica, etc. É uma espécie de alma um tanto vaga, difícil de captar, e que se prestou 

no curso da História a toda espécie de ambiguidade, pois é uma dimensão semântica 

que se encontra tanto no partido hitleriano, com a noção de volk (povo), quanto em 

numerosos movimentos de emancipação que querem se reapropriar de sua cultura, e 

de seu fundo cultural. O terceiro núcleo semântico, que designo "C", corresponde a 

cultura de massa e eu o chamaria de "cultura-mercadoria". Aí já não há julgamento 

de valor, nem territórios coletivos da cultura mais ou menos secretos, como nos 

sentidos A e B. A cultura são todos os bens: os equipamentos (casas de cultura, etc), 

todas as pessoas (especialistas que trabalham nesse tipo de equipamento), todas as 

referências teóricas e ideologias relativas a esse funcionamento, enfim, tudo que 

contribui para a produção de objetos semióticos (livros, filmes, etc.), difundidos num 

mercado determinado de circulação monetária ou estatal.  

 No “sentido B”, compreende-se a cultura como aquela reivindicada pelos movimentos 

homossexuais, Nunan e Jablonski (2002) definem cultura homossexual como um fenômeno 

socialmente construído, cujo objetivo é lidar com a desinformação e o preconceito. Consiste 

em valores compartilhados e vontade de afirmar uma identidade homossexual que não se limita 

apenas a uma rede de amizades. A expressão desta cultura é simbolicamente, também, 

representada por meio de comportamentos ou uso de objetos materiais, permitindo com que 

muitos homossexuais se identifiquem com “seus pares” de outras cidades ou países. Os laços 

de suas sexualidades e a opressão a ela direcionada parecem transcender fronteiras pessoais, 

sociais, culturais e nacionais. 

  Para Mendès-Leite (1993), a cultura homossexual nasce de sociedades complexas cujo 

um sistema de valores único e uniforme não seria capaz de dar resposta a todos os indivíduos 

que nela coexistem. Assim sendo, a realidade social inclui a coexistência e a inter-relação de 

diferentes sistemas de interpretação e classificação da sexualidade, ou seja, ela é heterogênea. 

Acerca do entendimento da cultura Gay, Ferreira (2007, p.20), com base nos autores 

supracitados compreende que: 

 Cultura Gay é um fenômeno social, que tem origem principal no relacionamento/ 

convívio entre pessoas homossexuais que, dentre muitos objetivos, visam 

compartilhar valores, pensamentos, atitudes, símbolos e comportamentos como forma 

de estabelecerem uma identidade, de se fazerem representar, serem reconhecidos e se 
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tornarem visíveis perante a sociedade. A emergência desta cultura justifica-se também 

no sistema econômico e social ligado aos processos de urbanização e industrialização 

que favorecem relativo anonimato e impessoalidade para os homossexuais que 

escolheram morar nas grandes cidades. 

A migração de indivíduos Gays para centros urbanos, diferentemente dos indivíduos 

heterossexuais, no sentido de busca por melhores oportunidades de trabalho e renda, traz 

consigo outras questões na mala. De acordo com Ferreira (2007), os Gays veem os centros 

urbanos como espaços de menor opressão, onde poderiam viver sua sexualidade de forma mais 

concreta, distante de familiares e de olhares discriminatórios.  

No Brasil, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, foram de suma importância na 

construção de uma cultura Gay, tendo a noção de identidade Gay como um elemento central 

neste processo. Estes espaços foram simbólicos pelo fato de unirem sujeitos que 

compartilhavam desejos e práticas. Além disso, percebe-se que a cultura Gay trouxe à tona a 

descoberta de um novo aspecto, a saber, um novo e promissor mercado consumidor. Os anos 

90 representam a inserção deste público no mercado econômico, em todos os sentidos. Essa 

efervescência mercadológica, trás consigo uma segmentação de mercado, caracterizada por 

diversos espaços voltados a este público (grifes, bares, hotéis, livrarias). Empresários 

simpatizantes dos movimentos homossexuais acabam se aproximando da luta pelos direitos de 

seus clientes (FERREIRA, 2007).  

De acordo com Sousa e Moleiro (2015), a partir de estudo de revisão de literatura acerca 

de questões de saúde relacionadas à população LGBT nos últimos 10 anos, o tema comunidade 

e cultura LGBT compreendem-se como a segunda maior categoria de artigos publicados. A 

maior parte deles são publicações norte-americanas. Os resultados demonstram que a relação 

de lésbicas e Gays com a comunidade LGBT tem um importante papel na redução da homofobia 

internalizada, reduzindo os riscos de estigmatização, preconceito e discriminação, promovendo, 

assim, maior qualidade de vida. Para Nunan (2003), nos últimos anos, o mercado Gay que se 

desenvolveu, uniu sexualidade e economia de uma forma nunca antes vista.  

Todavia, de acordo com Baggio (2013), ainda que o mercado econômico voltado para 

o público LGBT tenha tido maior difusão no Brasil atualmente, o que se percebe é que a 

temática se encaixa na mecânica de produção da Indústria Cultural, cuja necessidade de 

massificação exige uma padronização. Um progresso social deste grupo pode ser assim 

compreendido, em face do grande número de anúncios com a temática LGBT. Porém, a forma 
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como a homossexualidade está representada expõe uma visão ainda estereotipada da sociedade, 

podendo mais prejudicar do que contribuir para uma legitimação da homossexualidade, uma 

vez que desconsidera a heterogeneidade do grupo e reforça apenas um estereótipo, não 

refletindo assim a realidade desse universo. 

Do lado das empresas, elas têm sido cada vez mais cobradas acerca de atitudes 

socialmente responsáveis, o que inclui o modo de comunicação e os valores veiculados em suas 

campanhas publicitárias. A publicidade como ferramenta de disseminação cultural é cobrada a 

transmitir conceitos positivos, que contribuam para o desenvolvimento social, gerando assim 

resultados positivos para todas as partes, inclusive para as próprias empresas.  

Para Oakenfull (2013), muitas empresas começaram a reconhecer a atratividade da 

população LGBT como um mercado consumidor com alto poder de consumo elevando 

drasticamente a busca por este público. Em 2004, 36% das empresas da Fortune 100 tinha 

propagandas diretamente para os consumidores LGBT. 

No final de 2003, em resposta à pressão do movimento LGBT, o governo, através de 

um representante da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), apresenta uma proposta de 

produção de cartilhas para orientar a sociedade acerca do público LGBT. Contudo o movimento 

decidiu pela rejeição da cartilha e exigiu a construção de políticas públicas que tratassem do 

tema (DANILIAUSKAS, 2011). Neste contexto é criado, no ano de 2004, o Brasil Sem 

Homofobia: Programa de Combate à Violência e à Discriminação Contra GLBT e de Promoção 

da Cidadania Homossexual (BSH), cujo foco era o combate à homofobia, à violência física, 

verbal e simbólica e na defesa das identidades de gênero e da cidadania homossexual 

(VIANNA, 2015). Ainda considerando os avanços precedidos da criação do programa o autor 

coloca que: 

  (...) introduzir demandas sobre diversidade sexual na educação -, as relações de poder 

que determinam os parâmetros tradicionais que sustentam as relações de gênero em 

nossa sociedade ainda limitam as possibilidades de consolidar conceitos como gênero 

e diversidade sexual enquanto definidores de políticas públicas para a educação e de, 

assim, desestabilizar a heteronormatividade e, sobretudo, a homofobia (VIANNA, 

2015, p.801). 

 

De acordo com Fernandes (2007), nos últimos anos houve um aumento representativo 

no número de grupos institucionalizados do movimento homossexual. Uma das primeiras 

associações a se constituir, em 1995, é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 
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Transgêneros (ABGLT), formada por 31 grupos de homossexuais filiados. Atualmente a 

ABGLT10 (2016) constitui uma rede nacional com 308 organizações afiliadas que atuam 

diretamente na defesa, promoção e garantia de direitos dos homossexuais. É considerada a 

maior rede LGBT na América Latina.  

A 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos da população 

LGBT, ocorrida em abril de 2016, tem um papel importante no fortalecimento e consolidação 

da trajetória da participação social da população LGBT. Uma importante conquista dessa 

Conferência foi a publicação no Diário Oficial da União do Decreto Presidencial N° 8.727, que 

dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas 

travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Das mais de setenta propostas aprovadas destaca-se criar um programa de 

reconhecimento, visando à sensibilização de empregadores privados sobre a importância da 

garantia de respeito à diversidade de orientação sexual e identidade de gênero no ambiente de 

trabalho, bem como incentivar a contratação de profissionais LGBT e implantar instrumentos 

que promovam incentivos fiscais e outros benefícios para empresas que incluam a população 

LGBT em seus quadros de funcionários (AGÊNCIA BRASIL, 2016). 

No que tange à conquista de espaço, representatividade e visibilidade do movimento 

LGBT, cabe destacar a Parada do Orgulho GLBT (Gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros), 

que ocorre todo ano em São Paulo, mais especificamente na Avenida Paulista. Em 2005 a 

parada atingiu a marca de dois milhões de pessoas participando. O Brasil tornar-se um dos 

principais representantes do movimento homossexual na agenda mundial, sendo inclusive 

brasileira a resolução apresentada na Organização das Nações Unidas (ONU), em dezembro de 

2006, pela Noruega em nome de diversos países, que abordava as violações dos direitos 

humanos por orientação sexual e identidade de gênero (FERNANDES, 2007).   

Nesta seção foram apresentados os principais marcos históricos do movimento 

homossexual, a construção de uma cultura Gay, cujo propósito, em grande parte, visa divulgar 

conhecimento acerca da homossexualidade, a interação entre os indivíduos desta comunidade, 

a promoção da autoestima ao difundir a identidade Gay e a consequente qualidade de vida desta 

minoria. A seguinte abordar-se-á a identidade Gay na esfera social e das organizações. 

                                                           
10 ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Disponível em < 

#http://www.abglt.org.br/port/index.php# >.  Acesso em: 10 nov. 2016. 
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 2.2.3 Identidade Gay 
  

A Rebelião de Stonewall se apresenta como um marco histórico para as identidades 

ativistas no movimento homossexual (FERNANDES, 2007). O termo Identidade está 

relacionado aos aspectos que identificam uma pessoa ou grupo, e que surge do pertencimento 

do indivíduo a grupos raciais, linguísticos e étnicos, ou seja, a seu pertencimento a um ou mais 

grupos que partilham das mesmas crenças, valores e atitudes. Neste sentido as identidades não 

são imutáveis e estáticas, mas manejadas e negociadas pelos grupos e indivíduos através das 

“teias sociais” do cotidiano. Estariam, também, relacionadas com a diferença e a oposição, pois 

aquilo que “eu sou”, de algum modo, define o que “não sou”. Dessa forma, é possível dizer que 

a identidade é socialmente construída e tem relação com a diferença. O modo como a cultura 

estabelece fronteiras e distingue as diferenças é fundamental para a compreensão das 

identidades (PEREIRA; AYROSA, 2012). Neste sentido Woodward11 (apud Pereira; Ayrosa, 

2012, p.301) coloca que: 

 As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação da 

diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação, quanto por 

meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a 

identidade depende da diferença. 

Ainda de acordo com a autora, a identidade, dentro da produção social, se coloca como 

uma positividade (aquilo que sou), uma característica independente. A diferença, então, 

constitui-se naquilo que o outro é. Tanto a diferença como a identidade, são ambas concebidas 

como auto referenciadas e só fazem sentido se compreendidas uma em relação à outra. Desta 

forma a identidade depende da diferença, e vice-versa, sendo estas inseparáveis. Os sujeitos, ao 

construírem suas identidades, acabam por desenvolver certo grau de consenso acerca de como 

classificar o mundo social. Compreende-se assim a base da cultura, pois é fundamentalmente 

por símbolos, rituais e classificação que se dá a produção de significados.  

Nesta linha para Nkomo e Cox Jr. 12(1998, apud Ferreira, 2007, p.23) tomando como 

base a Teoria da Identidade Social (teoria psicológica) os indivíduos tendem a classificar em 

categorias sociais, os outros e a si próprio, tendo efeitos diretos nas interações humanas. Em 

                                                           
11 WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, T. T. (Org.). 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 7-72. 
12 NKOMO, S. M.; COX, Jr. T. Diversidade e Identidade nas organizações. In: CALDAS, M.; FACHIN, R.; 

FISCHER, T. (Org.) Handbook de estudos organizacionais. São Paulo: Atlas, 1998, p.334-360. 
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outras palavras, a forma como o indivíduo é compreendido e definido pelo outro, tem efeito na 

sua auto identidade, podendo interferir na sua afiliação ao grupo.    

O termo Identidade torna-se comum na década de 1950, na área das ciências sociais 

(GLEASON, 1983). Visto num primeiro momento pela filosofia como um princípio de unidade 

não contraditória. O termo origina-se da sua raiz latina idem, que significa permanecer o 

mesmo. Entende-se também, como continuidade da identidade psicológica de uma pessoa ao 

longo do tempo. A noção de identidade passa a ser objeto da Psicologia social. Para Hall (2006) 

a identidade é constituída na interação do sujeito com a sociedade. O sujeito pós-moderno – 

aquele que não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente – é composto por uma 

fragmentação de suas identidades, que muitas vezes, mostram-se contraditórias, ao que o autor 

denomina como uma “celebração móvel”, no sentido de estar em movimento. A identidade é 

então formada e transformada continuamente, de acordo as formas pelas quais somos 

interpelados ou representados nos sistemas culturais os quais estamos imersos. 

Num cenário de pós-modernidade, os movimentos sociais, principalmente os étnico-

raciais e de gênero tem questionado a fixação das identidades e enfatizado seu caráter fluído, 

tendo em Guattari, Rolnik e Bauman como seus representantes. Guattari e Rolnik (1996) fazem 

forte crítica à noção de identidade cultural por acreditar em implicações micropolíticas, uma 

vez que a produção semiótica dos grupos minoritários é desconsiderada. Neste sentido os 

autores, opõem a noção de identidade aos diversos devires da sociedade: o devir-negro, o devir-

homossexual, o devir-mulher. A concepção de devir está relacionada a um processo de 

singularidade: 

 (...) a ideia de “devir” está ligada à possibilidade ou não de um processo se 

singularizar. Singularidades femininas, poéticas, homossexuais ou negras podem 

entrar em ruptura com as estratificações dominantes. Para mim, esta é a mola-mestra 

da problemática das minorias: é uma problemática da multiplicidade e da pluralidade 

e não uma questão de identidade cultural, de retorno ao idêntico, de retorno ao 

arcaico.... Poderíamos dizer que toda vez que uma problemática de identidade ou de 

reconhecimento aparece em determinado lugar, no mínimo estamos diante de uma 

ameaça de bloqueio e de paralisação de um processo (GUATTARI; ROLNIK, 1996, 

p.74). 

 

Os autores se utilizam também do conceito “devir” para expressar a mobilidade e o 

questionamento feito pelos movimentos sociais ao que se refere o caráter estático das 

identidades. O conceito traz como perspectiva a possibilidade dos vários processos de produção 

da subjetividade se manifestarem (DELMONDEZ; PULINO, 2014). 
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Bauman (2001) é outro autor consagrado no que se refere à compreensão da pós-

modernidade. Bauman aponta a “liquidez” da modernidade e, como consequência, uma 

mudança dos significados das instituições e da sociedade, e uma consequente fluidez das 

identidades. Para o autor a diversidade cultural depara os indivíduos com múltiplas identidades 

as quais são negociadas, construídas e desconstruídas no transcorrer da vida. O consumo passa 

a ter uma centralidade nas relações sociais, e a construção de significados da sociedade é 

influenciada, em grande parte pelo mercado; é a procura pelas identidades fluidas e mutáveis, 

a procura do self, a procura da própria subjetividade do indivíduo por meio de uma sociedade 

de consumo, ou de consumidores (PEREIRA; AYROSA, 2012). 

Neste contexto para McCarn e Fassinger13 (1996, apud Ferreira, 2007, p. 24) a formação 

da identidade homossexual percorre quatro etapas, que consistem em: a) Consciência de que se 

é homossexual, ou seja, reconhecimento da diferença, ainda que com uma certa confusão 

identitária; b) Exploração dos comportamentos e atitudes presentes na comunidade Gay 

(tolerância identitária); c) Engajamento (fase de aceitação privada e integrada da identidade); 

d) Internalização (os indivíduos passam a ter segurança e habilidade de se auto afirmar em 

contextos sociais, passando se identificar como pertencentes a uma minoria). 

Para Castañeda (2007), a reconstrução da história pessoal coloca-se como um elemento 

fundamental na formação de uma identidade Gay plenamente assumida, isto é, o indivíduo ao 

contar a si mesmo sua própria história encontra sentido e coerência interna. A identidade 

também se constrói conhecendo seus semelhantes, ou seja, a socialização junto a outros Gays 

é fundamental, à medida que o indivíduo passa a perceber que não está sozinho nesse percurso. 

A identificação de uma comunidade é importante para atravessar a fase denominada como “luto 

da identidade heterossexual”. Compreende-se por este termo um processo descrito por 

Elisabeth Kubler-Ross14 (1992) cuja trajetória perpassa pela negação, raiva, depressão, 

culpabilidade, e pôr fim a aceitação. Finalmente o compartilhamento das experiências e 

vivências após um longo processo de “saída do armário” é de suma importância no avançar da 

construção desta identidade homossexual.  

                                                           
13 MCCARN, S. R.; FASSINGER, R. E. Revisioning sexual minority identity formation a new model of lesbian 

identity and its implications for counseling and research. The Counseling Psychologist, v. 24, n. 3, p. 508-534, 

1996. 

 
14 KÜBLER-ROSS, E.; AERZTIN, S. Los niños y la muerte. Barcelona: Luciérnaga, 1992. 
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A compreensão acerca da construção da subjetividade do indivíduo Gay, bem como a 

complexidade que isso envolve, perpassa por analisar diversas variáveis na sua trajetória de 

vida, sobre sua orientação sexual e contexto sócio cultural (educação, religião, dentre outras). 

A infância e adolescência são fases importantes neste processo, e irão influenciar de 

sobremaneira a construção da percepção que a pessoa tem de si mesma. Neste contexto 

Castañeda (2007) apresenta a distinção entre identidade sexual e orientação sexual. A primeira 

entende-se como uma postura de assumir plenamente a orientação sexual, ao passo que a última 

é o sexo para o qual nos sentimos atraídos ou amamos.  

A orientação sexual frequentemente aparece na infância, já a identidade ocorre apenas 

após a adolescência, uma vez que somente tomamos consciência acerca de nós mesmos após 

esta fase da vida. É importante entender que a identidade somente se desenvolve plenamente 

na fase adulta, aproximadamente após os 20 anos. No geral os homens homossexuais próximo 

dos 13 anos tomam consciência dos seus desejos, aos 15 anos, em média, vivem sua primeira 

experiência sexual, e aos 22 anos sua primeira relação, vindo a desenvolver somente uma 

identidade Gay positiva próximo dos 28 anos. Nota-se aí uma janela de 15 anos até a construção 

de sua identidade, em contrapartida ao heterossexual em que tal processo se dá numa média de 

6 anos. Verifica-se uma enorme diferença no desenvolvimento psicossexual entre héteros e 

Gays. Cabe considerar as transformações socioculturais que podem impactar diretamente nesta 

dinâmica temporal.  

Dentre os marcadores que interferem diretamente na construção da identidade do 

homossexual, compreendem-se: a) a relação com a família; b) as vivências no ambiente escolar 

e/ou religioso; c) a adolescência; d) a primeira relação amorosa; e) a descoberta tardia da 

homossexualidade; f) ser homossexual branco ou negro; dentre outras. No que se refere ao 

último marcador, Francisco (2016, p.280) coloca que “a solidão do homem negro e Gay é 

individual e também com reflexo na coletividade, pois decorre de uma construção histórica, 

social, política e econômica”. Pese sobre este fato, no Brasil, a presença de uma sociedade 

culturalmente racista e homofóbica. Neste sentido o autor coloca que os negros Gays são mais 

vulneráveis aos relacionamentos abusivos, e comumente estigmatizados como homens viris, 

tendo seus corpos como fetiche. Os negros são procurados apenas para relações casuais, o que 

demonstra uma manutenção dos privilégios brancos históricos, inclusive nas relações afetivas, 

considerando-se ainda que há uma vergonha em se auto afirmar racista no Brasil.  
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Para Toledo e Pinafi (2012), a primazia da lógica heterossexual, delimita a 

homossexualidade enquanto fenômeno social. Desta forma, pessoas que não se adequam aos 

ideais heteronormativos sofrem situações de exclusão. A abjeção ao convívio social tende a 

marcar profundamente suas subjetividades, interferindo na percepção que se tem de si mesmo. 

Segundo Castañeda (2007, p. 46):  

 Quando uma pessoa se reconhece homossexual, não existem benefícios visíveis. Ao 

contrário: abre-se diante dela um futuro isolado e marginalizado que provavelmente 

trará conflitos com a família e a sociedade. Assumir-se homossexual não parece uma 

volta ao lar, mas, antes, um exilio. Além do mais, a identidade homossexual não 

corresponde a nenhuma experiência anterior. O negro sempre foi negro, assim como 

fez parte de uma comunidade negra; O judeu foi judeu e o armênio. Armênio. Eles 

tem um passado familiar e social que lhes ensinou o que significa pertencer a uma 

minoria e quais são as regras desse jogo (...) Em contrapartida, o homossexual que se 

assume como tal não tem modelos, nem experiência, nem aprendizagem anteriores; 

desconhece as regras e não fala a língua.   

Os espaços repressivos os quais os Gays podem estar inseridos podem estar nas relações 

no trabalho, na igreja e/ou na família, por vezes, baseadas em fundamentalismos morais e 

religiosos homofobicos, ou ainda na forma como o sujeito homossexual vive sua vida, adotando 

formas estigmatizantes da homossexualidade (TOLEDO; PINAFI,2012). 

Estudo recente realizado por McGlasson e Rubel (2015), acerca da experiência de 

homens Gays que foram criados em ambientes cristãos conservadores demonstrou que a 

população LGBT possui uma maior taxa na busca por aconselhamento nos espaços religiosos, 

porém acaba por não encontrar suporte adequado nestes espaços. Os indivíduos frequentadores 

de ambientes religiosos mais conservadores têm dificuldade em abandonar suas crenças 

religiosas em detrimento de sua orientação sexual. Porém, o que muitos vêm fazendo é rejeitar 

as igrejas e/ou espaços religiosos que os rejeitaram, sem necessariamente abandonar suas 

crenças e práticas religiosas.  

Todavia é importante colocar que de acordo com Walton15 (2006, apud MCGLASSON; 

RUBEL, 2015) muitos cristãos Gays conseguem integrar sua identidade Gay aos espaços 

religiosos, não apenas como forma de encarar o preconceito vivenciado neste espaço, mas 

também por causa dele, como um ato de desafio e enfrentamento. Nesta mesma linha 

Roseborough16 (2006, apud McGlasson e Rubel, 2015) coloca que a depender do indivíduo, 

                                                           
15 WALTON, G. “Fag church”: Men who integrate gay and Christian identities. Journal of Homosexuality, v.51, 

p.1–17, 2006. 
16 ROSEBOROUGH, D. J. Coming out stories framed as faith narratives, or stories of spiritual growth. Pastoral 

Psychology, 55, 47–59. 2006. 
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ambientes religiosos podem acabar por conduzir estes indivíduos não a um crescimento 

emocional, mas pelo contrário a um sentimento de fracasso.  

Estudo realizado por Sheran e Arnold (2012), acerca da construção de espaços de 

aconselhamento em comunidades Gays e sua relação na construção da identidade Gay, 

demonstrou que homossexuais mais experientes podem ajudar no desenvolvimento daqueles 

com menor experiência. As barreiras encontradas por estes indivíduos, incluindo o estigma e a 

falta de proteção legal, associada à incapacidade de reconhecer parcerias entre pessoas do 

mesmo sexo, podem causar dificuldades psicológicas no desenvolvimento em homens Gays, 

vindo a progredir na idade adulta. O estudo demonstra que os conselheiros seriam capazes de 

fornecer apoio emocional, material e profissional, tanto na esfera do trabalho quanto escolar. 

Os benefícios incorrem em menor estresse, maior sentimento de pertencimento, elevação da 

autoestima, gerando assim um bem-estar psicológico e social. O estudo conclui ainda que o 

aconselhamento não estaria associado à formação de identidade Gay, contudo a pesquisa sugere 

que a orientação é capaz de promover benefícios psicossociais em homens Gays e, portanto, 

deve ser plenamente explorada em estudos futuros. 

Um paradoxo que emerge quando da constituição de uma identidade Gay, refere-se à 

estigmatização, uma erotização do indivíduo e a violação da sua masculinidade, ou seja, o 

sujeito ao assumir-se Gay tem consciência de que “subverteu” sua masculinidade, passando a 

estar numa hierarquia social e política inferior à concedida aos homens (NUNAN, 2003).   

O entendimento acerca da construção da identidade Gay é de suma importância para 

melhor compreensão das dificuldades encontradas por este grupo no ambiente do trabalho. A 

seguir serão apresentados casos de homofobia e preconceito nas empresas, o conceito de 

“Coming Out”, assim como estratégias que os Gays se valem para sobreviver na arena das 

relações de trabalho, carreira e desenvolvimento profissional.  

 

2.3 O GAY NO ÂMBITO DAS ORGANIZAÇÕES: 

 

 

2.3.1 Homofobia e Preconceito nas Organizações: 

 

 

A violência contra os homossexuais nas relações de trabalho é uma das formas de 

violência que permeia as relações de trabalho (ANDRADE; SIQUEIRA, 2012). As instâncias 

sócias institucionais (religião, ciência, educação) interferem diretamente na vida do indivíduo 
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e de seus corpos sendo, muitas vezes observadas como violências simbólicas (VIEIRA, 2015).  

Pesquisas recentes relacionadas às violências simbólicas vivenciadas por homossexuais no 

ambiente de trabalho mostram a importância desta questão.  

De acordo com Irigaray, Saraiva e Carrieri (2010), em pesquisa realizada entre 2005 e 

2008, tendo como amostra trabalhadores heterossexuais e homossexuais, em empresas 

localizadas nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo descreve que o humor é 

muito utilizado como forma de discriminação por orientação sexual. A pesquisa concluiu que 

o humor dos heterossexuais sobre os homossexuais é explícito e aparentemente legitimado 

socialmente, inclusive entre os próprios homossexuais, que acabam por utilizar o humor contra 

si próprios. Bourdieu (2001; 2014) descreve esta dinâmica como violência simbólica, uma 

forma de coação não física, mas causadora de danos morais e psicológicos. Exercício do Poder 

Simbólico, ou seja, de um discurso dominante, a violência simbólica está impregnada de 

crenças e valores construídos no processo de socialização que transformam processos de 

humilhação num habitus, isto é, uma estrutura social que molda os sentimentos, pensamentos 

e ações e é incorporada pelos membros do grupo. 

Trau (2015), a partir de pesquisa com Gays e lésbicas, no que se refere à percepção de 

situações discriminatórias nas relações sociais no trabalho, propôs que para os indivíduos 

pesquisados a percepção de abertura e apoio à diversidade molda sua experiência profissional 

e suas decisões. Um clima de não discriminação na organização torna o ambiente mais propenso 

à revelação sexual da população homossexual. Além disso, o apoio psicossocial foi encontrado 

positivamente relacionado com a satisfação profissional. 

Um estudo realizado por Souza e Pereira (2013) sobre a discriminação de homossexuais 

por homossexuais, concluiu que estes “definem” quais comportamentos seriam ou não 

aceitáveis para o grupo. A rejeição a homossexuais que externalizam o estereótipo do Gay 

feminino é algo que está presente em todas as falas dos entrevistados. Assim sendo, a 

afeminação é considerada como um atributo definidor e essencial pertencente a todos os 

homossexuais, passando a ser vista como uma das principais características identitárias do 

grupo homossexual. Deste modo, os próprios homossexuais consideram essa característica, a 

afeminação, como algo universal e necessária para definir alguém como homossexual. Em 

resumo os comportamentos tipificados como masculinos são aceitos, ao passo que os tipificados 

como femininos são rejeitados, caracterizando assim a discriminação aos homossexuais 

afeminados. Os autores ressaltam ainda que “existe uma naturalização do modelo heterossexual 

pelos homossexuais e uma tentativa de estabelecer regras de funcionamento similares às do 
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heterossexualismo” (SOUZA; PEREIRA, 2013, p. 10). O que se percebe é que os próprios 

homossexuais aplicam a si os princípios dominantes, procedimento conceituado por Bourdieu 

(2001) como uma dominação simbólica.  

Outra forma de preconceito presente no ambiente do trabalho é o assédio moral. Nos 

estudos organizacionais ele é caracterizado como “formas de violência que destroem as relações 

de trabalho, adoecendo indivíduos [...], além de reduzir sua produtividade, favorecendo o 

absenteísmo, a rotatividade e a demissão de funcionários por desgaste psicológico e debilidade 

física” (CARRIERI et al., 2013, p. 170). 

Pesquisa realizada por Caproni Neto e Bicalho (2012) com sujeitos homossexuais tanto 

no meio social quanto profissional concluiu que a maior parte das violências interpessoais 

relatadas é de natureza discursiva, caracterizada por piadas, comentários maldosos, apelidos 

depreciativos, fofocas e por vezes até xingamentos. Como a referida pesquisa envolveu a 

população LGBT (uma mulher bissexual, seis homens Gays, uma mulher hermafrodita ou 

intersexual, quatro lésbicas, uma transexual feminina não operada e quatro travestis) os autores 

identificaram que as violências interpessoais são mais pesadas, diretas, e, de certa forma, mais 

cruéis com os Gays, com as travestis e com as transexuais do que com as lésbicas entrevistadas.   

Em sendo a população desta pesquisa os indivíduos Gays, o estudo supracitado, 

demonstra a importância de se verificar a presença de elementos similares aos relatados (piadas, 

fofocas, etc) ou desmistificá-los.   

Os estudos na década de 70 e 80 referentes à violência vivida no ambiente de trabalho 

foram “iniciados” pelo psicólogo alemão Heinz Leyman através da designação mobbing. O 

termo é constituído a partir de estudos do etnólogo Konrad Lorenz, apesar de este referir-se a 

outra instância de investigação. Lorenz empregou o termo mobbing com o objetivo de 

caracterizar um ataque procedente de um grupo de animais menores ameaçando um animal 

maior e sozinho. Contudo anos depois, este mesmo conceito foi empregado por Peter-Paul 

Heinemann no estudo de comportamentos destrutivos adotados por pequenos grupos de 

crianças e dirigidos contra (na maioria das vezes) uma criança sozinha (ibidem). Deste modo 

Leymann17 (1996) toma emprestado o termo mobbing na década de 80, ao encontrar um tipo 

similar de comportamento no ambiente de trabalho, na Suécia. O autor, com vistas ao melhor 

emprego do termo, propõe então o uso do termo bullying para interações violentas ocorridas 

entre crianças e adolescentes, no âmbito da escola, preservando o termo mobbing para 

                                                           
17 LEYMANN, H. The content and development of mobbing at work. In: European Journal of Organizational 

Psychology, 1996, v.5 (2), 165-184. 
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relacionamentos violentos entre adultos. O termo compreende-se como um processo 

sistemático e estigmatizante, podendo ou não, incorrer a vítima em danos psicológicos 

(CAPRONI NETO; BICALHO, 2012).  

Desde então diversos autores nacionais e internacionais, influenciados por Leyman, vem 

desenvolvendo estudos relacionados ao tema. Internacionalmente temos a francesa Marie-

France Hirigoyen que durante a década de 90, desenvolveu estudos na França acerca do assédio 

moral no trabalho. No Brasil três autores destacaram-se na discussão desta temática, os quais 

são: Maria Ester de Freitas, Roberto Heloani e Margarida Barreto, respectivamente, das áreas 

de administração de empresas, educação e psicologia social (ibdem). 

A Gallup World Poll (2013) apud Brunswick Group (2015) publicou mais de 70 artigos 

sobre as atitudes e comportamentos dos residentes em mais de 140 países. Através de sua 

Enquete Mundial, a Gallup sistematicamente acompanha e relata o bem-estar, a confiança nas 

instituições nacionais, as taxas de emprego e outras questões importantes que afetam o cotidiano 

das pessoas. Neste contexto conforme figura 3, é possível identificar a partir de survey aplicado 

quais lugares foram considerados favoráveis e desfavoráveis para Gays e lésbicas viverem, 

estando o Brasil em condição razoavelmente favorável se comparado aos Continentes Africanos 

e Asiáticos. 

 

 

Figura 3. Lugares considerados favoráveis e desfavoráveis para Gays e lésbicas viverem - Gallup Word Poll 

(2013). 

Fonte: Brunswick Group (2015, p.20). 

 

2.3.2. A Orientação Sexual Assumida: O Coming Out ou “Sair Do Armário” 
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O termo Coming Out of the closet (Coming Out), traduzindo para o português significa 

“sair do armário”, e compreende-se como o processo em que o indivíduo se assume como 

homossexual para as pessoas de sua convivência (FERREIRA, 2007). Para Nunan (2003) a 

angustia presente que precede o processo de Coming Out está relacionada ao medo de rejeição. 

No âmbito da família, o termo estaria associado à agressão física, verbal e ainda a expulsão de 

casa. Por esta razão muitos Gays esperam adquirir autonomia financeira para então revelarem 

sua orientação sexual. O Coming Out traz benefícios para o indivíduo tanto no nível psicológico 

quanto físico. Estudos demonstraram que o comportamento de supressão emocional e disciplina 

em torno de um segredo afetam de um modo geral a saúde do sujeito, impactando na construção 

de relações emocionais estáveis e na carreira. O ato de revelar sua identidade Gay traz consigo 

um sentimento de verdade para o indivíduo que o faz, estando diretamente ligado a princípios 

éticos e morais. Sendo um processo complexo, o Coming Out representa para a população Gay 

um caminho rumo à aquisição de uma identidade homossexual positiva. 

O processo de revelação da orientação sexual Gay representa uma ruptura na 

heterossexualidade presumida, sendo libertador não apenas para o sujeito que assim o faz, como 

para toda sua rede social. A heterossexualidade presumida é estressante tanto para os 

homossexuais, que não se enquadram no padrão heteronormativo, quanto para os 

heterossexuais, que tem suas expectativas quebradas ao se defrontarem com sexualidade 

diferente da pressuposta. Familiares e amigos, comumente precisam de tempo para se 

acostumar com a ideia, tal qual o sujeito que revela sua homossexualidade. 

De acordo a Ferreira (2007), a revelação da orientação sexual no caso de homens que já 

foram casados e tiveram filhos, representaria uma perda no direito de exercer a paternidade. 

Cientes das reações negativas por parte da sociedade, comumente os pais constroem estratégias 

capazes de dar suporte aos filhos para administrar situações de homofobia externa, das quais 

eles podem ser vítimas. Em alguns casos o que se percebe é que as crianças crescidas em meios 

tolerantes constroem uma tolerância para lidar com situações adversas relacionadas ao 

preconceito em relação à homossexualidade, tornando-se mais abertas à diversidade.  

De acordo a Gedro (2009), para Gays e lésbicas assumir uma postura aberta e autentica 

no ambiente de trabalho, ainda que seja um aspecto importante para construção de uma rede de 

relacionamentos, representa um medo de rejeição por parte dos colegas de trabalho, além de 

sentirem-se estes expostos a assédio moral ou discriminação. Todavia estar no trabalho, por 

exemplo, pode constituir um valor central em suas vidas.  
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Ferreira e Siqueira (2007) constataram que ambientes mais favoráveis à diversidade 

acabam impulsionando o “sair do armário”, e ambientes mais rígidos, fazem o caminho inverso. 

A decisão de se manter no “armário” é decorrente dos homossexuais acreditarem que esta 

decisão pode vir a impactar negativamente em suas relações interpessoais no ambiente de 

trabalho. Deste modo, eles teriam dificuldade na sua ascensão profissional, além do medo de 

se tornarem foco de piadas, chacotas e brincadeiras. 

A socialização no local de trabalho constitui-se como um aspecto importante para 

satisfação no ambiente organizacional. Empresas com boas práticas na valorização dos seus 

funcionários, independente da orientação sexual, são capazes de promover maior bem-estar aos 

empregados homossexuais, pois deixam os seus integrantes em uma situação confortável, 

permitindo, assim, que eles ajudem a organização a crescer, sua dedicação para o trabalho é 

maior, gerando mais identificação com as atividades realizadas na empresa (SOUZA; 

PEREIRA, 2013; ELLIS; RIGGLE, 1996; LYONS; BRENNER; FASSINGER, 2005). Nesta 

linha, Santos (2016) a partir de pesquisa com sujeitos Gays de empresas públicas e privadas 

propõe que o Coming Out na organização está diretamente ligado à satisfação no trabalho. 

Todos os entrevistados compreendem existir uma ligação direta entre a revelação da orientação 

sexual e o aumento da satisfação, qualidade de vida e felicidade dentro da organização. O efeito 

direto de tal ação é o aumento da produtividade, do desempenho, da qualidade de vida, da 

satisfação no trabalho. 

Pesquisa organizacional realizada nos EUA, Japão, Índia e Reino Unido concluiu que 

indivíduos que têm sua orientação sexual assumida no ambiente de trabalho são mais engajados 

e produtivos: 84% dos líderes de negócios entrevistados relatam que o apoio ao empregado 

LGBT, o que inclui a revelação da orientação sexual no trabalho, afeta positivamente no bem 

estar do trabalhador; 35% dos funcionários LGBT da amostra do Reino Unido relataram que o 

“sair do armário” está relacionado a um aumento da produtividade (HEWLETT;SUMBERG, 

2013). 

Porém, o que se percebe, é que indivíduos que são assumidos e/ou tem um 

comportamento Gay/bissexual no ambiente de trabalho tendem a ganhar menos (de 11 a 27%) 

do que aqueles que tem um comportamento heterossexual (o que não significa que não possam 

ser homossexuais. Contudo adotam um comportamento tipicamente heterossexual e não se 

assumem no trabalho).  Isto demonstra que o desenvolvimento da carreira do indivíduo Gay 

está, em parte, condicionada pelo seu comportamento/identidade adotado no trabalho (ELLIS; 
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RIGGLE, 1996; BADGETT, 1995). Nesta mesma linha Lyons, Brenner e Fassinger (2005) 

utilizam a Theory of Work Adjustment (TWA) para estudar o heterossexismo no trabalho. A 

TWA é um dos modelos mais estudados nos EUA por psicólogos do trabalho para verificar o 

desenvolvimento de carreiras. O método permite avaliar a satisfação dos empregados com seus 

empregos. Nesse raciocínio, os autores observaram que a discriminação, ainda que informal, 

vivenciada no ambiente organizacional através do heterossexismo, gera dois impactos diretos, 

sendo estes: a) comprometimento na capacidade do indivíduo de integra-se; b) satisfação no 

trabalho de empregados Gays, lésbicas e bissexuais.  

Pesquisa realizada por Irigaray e Freitas (2013) acerca das estratégias de sobrevivência 

utilizadas por indivíduos homo e bissexuais para sobreviver em um ambiente de trabalho 

heterocêntrico, apontou a existência de três tipos de categorias quanto à identidade social: 

“totalmente assumidos”, “parcialmente assumidos” ou “não assumidos”.  Cada categoria 

demonstrou uma ou mais estratégias as quais os homo e bissexuais masculinos utilizaram para 

sobreviver no ambiente organizacional. Associados à categoria “totalmente assumidos” adotam 

estratégias de “gladiadores” ou “pacificadores”, os parcialmente assumidos se subdividem em 

“gente boa” ou “super homens”, e os não assumidos se dividem em três tipos de estratagemas: 

“machões”, “sedutores” ou “invisíveis”. As estratégias não serão detalhadas, objetivando 

apenas trazer luz à questão.  

Os indivíduos estão imersos em um sistema de relações estruturado por atividades 

padronizadas e articuladas, sendo estes influenciados pelo ambiente, em uma interação 

recíproca, absorvendo e reproduzindo normas e padrões de comportamento que constituem 

modos adequados de ação. A população Gay na percepção de um ambiente hostil desenvolve 

estratégias de sobrevivência, que percebidas por seus semelhantes como efetivas influenciam 

outros Gays a percorrem o mesmo caminho.  

O estudo demonstrou, acerca da sua saúde física e mental dos trabalhadores, que não há 

nenhuma associação direta entre identidade sexual e psicopatologias. Porém o grupo dos 

parcialmente assumidos, denominados como “heterossexuais funcionais” – indivíduos que 

compartilham sua identidade sexual apenas com um seleto grupo de amigos e omite da família 

e dos colegas de trabalho – foi o que mais verbalizou dor física (dor de cabeça, ânsia de vômito 

durante a jornada de trabalho) e psíquica (angústia, imobilidade, descontrole emocional). Os 

relatos conforme os autores confirmam os estudos de minority stress (MEYER, 1995) que 

estabelece uma correlação entre esconder e disfarçar sua orientação sexual e o desenvolvimento 
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de doenças psicossomáticas (PENNEBAKER, 1995), com efeito na autoestima destes homens, 

face à introjeção da heteronormatividade. O estudo demonstra que o processo de sair do armário 

é doloroso nos primeiros momentos, mas ao eliminar a sensação de “fragmentação do ser” 

ocorre um maior entrosamento social e profissional junto à equipe, e maior bem-estar do 

indivíduo. Com relação aos não assumidos, aparentemente, eles se sentem muito confortáveis 

com a situação que vivem; sendo que um dos entrevistados chegou a afirmar que ele tem “o 

melhor dos dois mundos”. Porém a principal característica no discurso deste grupo, em 

comparação aos outros dois, foi o fato de ele ter sido mais preconceituoso, usando expressões 

chulas, para se referir aos Gays, o que demonstra situações de preconceito contra homossexuais 

pelos próprios homossexuais. Quanto aos totalmente assumidos, ainda que conscientes da 

estigmatização e do risco de serem prejudicados profissionalmente, se sentem confortáveis no 

emprego e em trabalhar em equipe (IRIGARAY; FREITAS, 2013). 

Para Harlos (2016), o silêncio induzido pelas organizações sobre a identidade social dos 

funcionários (por exemplo, etnia, membros de minorias sexuais, identidade de gênero) é 

fundamentalmente uma questão ética. As condições ou práticas organizacionais que promovem 

o silêncio sobre tais dimensões humanas podem gerar discriminação, desrespeito e um 

sentimento de injustiça entre os funcionários, seja ele real ou imaginado. A promoção de locais 

de trabalho mais justos e respeitosos, e a construção de uma agenda de pesquisa para orientar 

os profissionais e formuladores de políticas para que os mais vulneráveis se sintam capazes de 

procurar ajuda, serão capaz de construir compreensões teóricas mais ricas acerca da psicologia 

do silêncio dos funcionários e suas conexões sociológico-organizacionais. 

Fato é que quanto mais o tema da homossexualidade for dialogado entre a “sociedade 

heterossexual” e a “sociedade homossexual”, maiores serão os benefícios para ambas as partes, 

o que inclui: maior abertura e respeito, favorecendo um Coming Out pacífico e necessário a 

todos aqueles que ainda não o fizeram (POESCHL et al., 2012).  

 

2.3.3  Carreira e Desenvolvimento de Carreira 

 

 

De acordo a Farias (2014), as mudanças nas empresas modernas, com a redução dos 

níveis hierárquicos, acabaram descaracterizando a carreira como uma sequência de postos a 
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serem ocupados durante a trajetória profissional, vinculando esta à perspectiva de 

desenvolvimento. Para Hall18 (1976 apud FARIAS, 2014, p.28): 

 Uma carreira é uma sequência que apresenta quatro significados distintos que as 

pessoas atribuem ao termo carreira: 

 - carreira como mobilidade vertical, independente da área ou profissão, mas 

fortemente vinculada à organização. 

 - carreira como profissão, tal como médico, advogado, professor, independentemente 

da organização em que a profissão é exercida; 

 - carreira como sequência de empregos durante a vida, que parte do princípio que 

todos os trabalhadores têm carreira, independentememente da direção up/dow; 

 - carreira como sequência de experiências relacionadas a funções ao longo da vida 

não se limitando a funções profissionais. 

 

Em estudo sobre o processo de gestão de carreira com foco em jovens líderes, Farias 

(2014) concluiu que a dimensão flexibilidade na organização do trabalho e equilíbrio entre vida 

e trabalho, representou 39%. Destaca-se que o estudo abordou quatro dimensões, ficando em 

primeiro lugar a dimensão processo de orientação e desenvolvimento profissional, ou seja, com 

foco na mobilidade vertical. O resultado demonstra ainda uma considerável motivação do grupo 

com o tema relacionado à qualidade de vida no trabalho. O tema prazer no trabalho aparece 

como fator de interferência na retenção de talentos.  

 No que se refere à carreira como profissão, de acordo a Saraiva (2012), há interesse em 

se limitar o trabalho para o indivíduo Gay a determinadas categorias profissionais, a fim de 

evitar encarar o problema das diferenças na nossa sociedade. Atores sociais que destoam do 

padrão devem atuar em um espaço que seja legítimo as suas capacidades/aptidões, contudo 

estas competências são “definidas” a partir de estereótipos que desonram os indivíduos. Não 

por acaso há um silencioso estímulo para que Gays atuem em ofícios de cabeleireiro, 

maquiador, estilista, ou seja, atividades à sombra das demais, profissões constituídas para 

pessoas com esse perfil. 

De acordo com Hetherington et al. 19(1989 apud Ferreira, 2007, p.35), “a orientação 

sexual tem relação com o processo de decisão de carreira do indivíduo Gay”. Para os autores o 

processo de decisão de carreira se dá de modo diferente entre os homossexuais e heterossexuais, 

estando os primeiros associado a “ocupações homossexuais”, em face do preconceito. Para 

Chung (1995), o exercício de certas profissões por homossexuais a exemplo de professor, 

clérigo, babá e outros não são bem aceitos por pessoas heterossexuais, cujo argumento pauta-

                                                           
18 HALL, D. T. Careers in organizations. Canadá: Scott Foresman, 1976. 
19 HETHERINGTON, C. et al. Career Counseling with Gay Men: issues and recommendations for research. 

Journal of Counseling and Development, v.67, n.8, p. 452-454, apr.1989. 
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se pela influência que estes sujeitos teriam em relação as demais pessoas, em especial as 

crianças, representando assim um risco de a orientação sexual homossexual ser aceita como 

“normal”. Desta forma a decisão de carreira da população LGBT é influenciada também em 

função de tais aspectos. Neste sentido de acordo com Morrow et al..20 (1996 apud Ferreira, 

2007, p.37): 

 A persuasão social opera no sentido de encorajar crianças a engajarem e optarem por 

atividades congruentes ao gênero, e com os interesses desenvolvidos, os indivíduos 

começam a estabelecer objetivos e atividades para prática. Em um ambiente de 

suporte, esses objetivos são traduzidos em ações – a Teoria Sociocognitiva defende 

que as forças pessoais e ambientais servem de barreiras de transformação de interesses 

em objetivos e de objetivos em ações, havendo assim uma relação entre as variáveis. 

Conforme Chung (1995) os valores em relação ao trabalho (comprometimento, 

ambiente interpessoal, dentre outros) tem forte influência no processo de escolha da carreira do 

indivíduo. Expressar a orientação sexual no ambiente de trabalho, desde dialogar sobre 

situações as quais envolvem o parceiro, até participar de eventos tendo o parceiro como 

acompanhante, se coloca como fator relevante para os homossexuais, considerando as 

diferenças individuais. Neste contexto Gays assumidos optam por carreira na qual possam 

expressar a orientação sexual e, os não assumidos, optam por valores de trabalho mais 

tradicionais (status, estabilidade, etc). 

Todavia Ferreira (2007), a partir de pesquisa com homossexuais atuantes em empresas 

públicas e privadas, concluiu que a escolha da profissão não tem relação direta com a orientação 

sexual. Os relatos colhidos demonstram que a decisão de carreira estaria relacionada à afinidade 

a profissão, aspectos salariais, estabilidade de emprego e segurança. Alguns entrevistados, 

porém, relataram apenas que a orientação sexual, pode ter influenciado na escolha da profissão 

no sentido de buscar estudar aquilo que os incomodavam, afim de entender o mundo em que se 

está inserido e fazer desse entendimento defesa para si mesmo face as circunstâncias a serem 

enfrentadas. Um outro aspecto identificado é o sentimento de auto cobrança, de ser bem 

qualificado afim de superar a desvantagem em ser Gay, por exemplo em um processo de 

contratação. Um aspecto favorável atribuído às adversidades de ser Gay no mundo do trabalho 

estaria relacionada à capacidade que estes indivíduos têm em melhor gerenciar as diferenças 

humanas, através de um processo de empatia, resultando em relações sociais mais acessíveis e 

respeitosas com outras pessoas. 

                                                           
20 MORROW, S.L.; GORE, P.A.; CAMPBELL, B.W. The application of a sociocognitive framework to the 

career development of lesbian women and gay men. Journal of Vocational Behavior, v. 48, n.14, p. 136-148, 

1996. 
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No que se refere às oportunidades de emprego e ascensão profissional, alguns 

entrevistados afirmaram possuir condições e igualdade de oportunidades quanto ascensão, 

porém outros compreendem que o ambiente de trabalho jamais promoverá condições iguais de 

crescimento para os homossexuais em detrimento aos heterossexuais, principalmente em 

ambientes homofóbicos e hostis. A pesquisa demonstrou ainda que empregos ligados ao 

governo, ou seja, onde o ingresso se dá por meio de concurso público, não se deparam com 

dificuldade de crescimento profissional, à exceção de cargos relacionados ao campo jurídico, 

porém isso não significa que essas pessoas nunca vivenciaram experiências relacionadas a 

barreiras no trabalho, ou que, frequentemente este tipo de situação não ocorra nas diversas 

organizações do trabalho. Os entrevistados que se encontram no armário, não relataram 

situações e/ou problemas identificados como barreiras propriamente ditas (ibdem). 

Estudo realizado por Collins e Rocco (2015) na Flórida (EUA) acerca da carreira de 

oficiais de polícia Gays aponta para barreiras quanto ao desenvolvimento profissional, em 

função da orientação sexual. O estudo explora as experiências destes oficiais trabalhando numa 

indústria masculinizada. A pesquisa indica que os policiais Gays apreendem regras informais e 

implícitas como forma de sobrevivência para competir numa indústria hostil à identidade Gay, 

uma vez que o processo de “sair do armário” reflete diretamente no curso de sua carreira. Os 

homens Gays são menos aceitos, considerados menos capazes e menos masculinos. Os estudos 

indicam que lésbicas e Gays que trabalham como oficiais são discretos quanto a sua orientação 

sexual e muitos dos preconceitos que sofrem são microagressões homofóbicas e piadas.  

Os entrevistados relataram um alto nível de estresse, o que aponta para riscos à saúde, 

assim como a presença de barreiras no desenvolvimento da carreira, tendo sido relatado ainda 

o caso de um oficial que foi removido de sua função por conta de ser Gay, em face de um chefe 

religioso e homofóbico. Alguns dos entrevistados relataram que seguiam algumas regras para 

serem aceitos, tais como não falar da sua sexualidade nos ambientes de trabalho e a adoção de 

uma postura masculina, pois ser assumido estava associado a feminilidade, diminuindo a 

percepção de competência. Um policial relatou ainda que existe uma hierarquia, quanto à 

orientação sexual e identidade de gênero, que corresponde a:  homens héteros, mulheres 

lésbicas, mulheres héteros, e por último homens Gays, respectivamente nesta ordem.  

O estudo conclui que os oficiais Gays entendem haver regras de comportamento 

implícitas para sobreviver na corporação, que também se aplicam aos héteros, mas que estes 

não a percebem, pois, a cultura hetero criou e sustenta estes padrões. Os participantes limitam 
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suas revelações, afim de não lembrar aos outros da sua orientação sexual. As experiências dos 

oficiais os direcionam a ter cautela quanto à orientação sexual como forma de causar uma 

percepção de profissionalismo na corporação. 

Pesquisa similar e também recente desenvolvida por Fielden et al. (2016), analisou as 

experiências de policiais lésbicas do Reino Unido, em termos de progressão e desenvolvimento 

de carreira. Os aspectos que tiveram enfoque foram: discriminação no local de trabalho, plano 

de carreira, barreiras ao desenvolvimento profissional e a importância de divulgar a identidade 

sexual no local de trabalho. O estudo demonstrou que a discriminação ainda ocorre no trabalho, 

mas manifesta-se de formas diferentes e muitas vezes mais sutis. Foi relatado que apesar da 

legislação protetora, um dos maiores desafios para as lésbicas, é trabalhar em um ambiente 

heterossexual e heteronormativo, situação esta não muito diferente e ainda pior para o indivíduo 

Gay, conforme estudo anteriormente apresentado. A pesquisa identificou ainda seis categorias 

importantes a este grupo, as quais são: clima social, escolha de carreira, ambiente de trabalho, 

personalidade, colocar-se como lésbica ou colocar-se como mulher e estratégias adotadas. 

No contexto das organizações do trabalho, estudo produzido em 2016 pelas empresas 

Eletrobrás, Cepel, Eletronuclear e Furnas, com o apoio da Embaixada do Reino Unido resultou 

na publicação denominada Caderno de Diversidade. A partir de pesquisa com pessoas 

pertencentes a grupos sociais tradicionalmente discriminados em nossa sociedade, incluindo a 

População LGBT, foram identificadas as barreiras mais frequentes enfrentadas na carreira, que 

incluem: qualificação, acesso e ascensão/progressão nas instituições de trabalho. Conforme 

publicação, as discriminações presentes nas empresas, acontecem de várias formas: a) no 

processo de seleção, com base em testes, entrevistas e outros processos em que pesam quesitos 

bastante problemáticos, como “boa aparência”, o que geralmente, exclui características 

presentes nas minorias (cabelo crespo, comportamentos afeminados, etc); b) imposição de 

barreiras relacionadas à ascensão na empresa; c) não inclusão de companheiros e companheiras 

do mesmo sexo, como beneficiários de planos, clubes, programas, etc; d) piadas, encarnações 

e fofocas de cunho homofóbico (não poder se aproximar de alguém, sem que se confunda com 

paquera), com consequente isolamento; e) Na recepção do candidato, principalmente por 

constrangimentos em relação ao não uso do nome social de travestis e transgêneros; f) Não se 

sentem à vontade para sua falar da sua vida privada ou não levam a família para eventos sociais 

da empresa (INSTITUTO PROMUNDO, 2016).   

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta para a presença do estigma e da 

discriminação vivenciados pela população LGBT resultando em graves violações de direitos 
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humanos no mundo do trabalho.  Tais violações influenciam na eficiência e produção dos 

sujeitos discriminados, assim como no bem-estar laboral e no próprio acesso ou permanência 

em um trabalho decente. Neste contexto, a OIT realizou consultas em 2013 junto a organizações 

de trabalhadores, empresas privadas, dentre outras, a fim de melhor compreender casos e ações 

inspiradoras reais. Nesta perspectiva e considerando que fomentar a promoção dos direitos 

humanos é uma das principais missões das Nações Unidas no Brasil, a OIT, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Programa Conjunto das Nações Unidas 

sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e seus parceiros promoveram a iniciativa “Construindo Igualdade 

de Oportunidades no Mundo do Trabalho – Combatendo a Homo-lesbo-transfobia”. A 

iniciativa tem como perspectiva promover o trabalho decente a população LGBT. Segundo 

definição da OIT, Trabalho Decente é um “trabalho adequadamente remunerado, exercido em 

condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna” 

(PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE PESSOAS LGBT NO MUNDO DO 

TRABALHO, 2015, p.9). 

O direito a trabalhar é um dos direitos humanos que precisam ser garantidos às pessoas 

LGBT e não se refere apenas o acesso ao emprego e a estabilidade no mesmo, mas do direito a 

um ambiente em que possam desenvolver seu potencial humano, sem entraves à carreira, com 

tratamento respeitoso, equidade e liberdade para se expressar sem constrangimentos ou 

violências (ibidem) 

 

2.4. GESTÃO, POLÍTICAS E INDICADORES DE DIVERSIDADE COM FOCO À 

ORIENTAÇÃO SEXUAL  

 

A diversidade começa a ser abordada no contexto das organizações a partir da década 

de 1960, num primeiro momento nos Estados Unidos e Canadá, através de legislação específica, 

onde o governo estabeleceu condições de não discriminação por parte das empresas, visando à 

mitigação do preconceito racial observado nas empresas e nas instituições de ensino. No Brasil, 

a trajetória se deu de modo diferente. Apenas com a chegada das multinacionais ao País, é que 

por meio das políticas de gestão com foco a diversidade começou a implantar aqui as ações já 

adotadas em suas matrizes. A diversidade logo passou a ser utilizada como vantagem 

competitiva, para legitimação junto aos seus clientes e ao mercado (ECCEL; FLORES-

PEREIRA, 2008; FLEURY, 2000). De acordo a Fleury (2000), nos Estados Unidos as empresas 
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que tinham contratos com o governo ou que recebiam recursos deveriam apresentar um efetivo 

diverso. A autora define diversidade como uma mistura de pessoas com identidades diferentes, 

no qual coexistem grupos de maioria e de minoria, interagindo em um mesmo sistema social. 

Os grupos de maioria são assim denominados, uma vez que obtiveram vantagens econômicas 

e poder em relação aos outros, logo minorias.  

O tema diversidade cultural traz consigo uma amplitude conceitual ampla. Hanashiro e 

Carvalho (2005) em face da escassa produção acadêmica na área de diversidade cultural, propõe 

discutir o conceito de diversidade e de gestão da diversidade cultural a partir de literatura 

estrangeira, bem como fazem uma reflexão do uso desses conceitos na realidade brasileira. A 

partir de levantamento bibliográfico, foram consultados periódicos científicos internacionais 

publicados no período de 1998 a 2003.  

Os resultados da pesquisa apontam para a complexidade, as ambiguidades e as 

contradições pertinentes ao tema da diversidade cultural. Dentre os autores abordados, Nkomo 

e Cox Jr. (1998) apontam que a falta de especificidade de conceito como um dos principais 

dilemas teóricos nos estudos de diversidade. Gilbert et al. (1999) abordam a carência de 

cientificidade no assunto, afirmando que muito da literatura pró-diversidade é ornamentada e 

vazia, uma vez que apresenta fracos resultados empíricos. Essa falta de dados empíricos 

dificulta aos administradores avaliar se à diversidade traz uma real vantagem competitiva. As 

definições atuais têm um escopo extremamente diverso e os conceitos tem uma amplitude 

variada: de definições restritas, que enfatizam apenas etnia, gênero e raça, até às extremamente 

amplas que dizem respeito a todas as diferenças entre as pessoas, isto é, todos indivíduos são 

diferentes. Para Thomas21 apud Alves e Galeão-Silva (2004, p. 22): 

   A diversidade inclui todos, não é algo que seja definido por raça ou gênero. 

Estende-se à idade, história pessoal e corporativa, formação educacional, função e 

personalidade. Inclui estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de 

serviço na organização, status de privilégio ou de não privilégio e administração ou 

não administração. 

A partir do que está colocado, entende-se que a diversidade abarca um leque de 

singularidades, ou seja, é uma multiplicidade de identidades. A questão da diversidade no 

ambiente de trabalho também é debatida a partir da lógica que define o que escapa a uma 

uniformidade. De acordo com Eccel e Flores-Pereira (2008, p.3):  

                                                           
21 THOMAS, R. R. From affirmative action to affirmative diversity. Harvard Business Review. Boston. 107-118, 

Mar./Apr.1990. 
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  O que encontramos na produção teórica em Administração é a diversidade 

entendida como o que se afasta de uma identidade: homem branco, heterossexual e 

sem deficiências. Mulheres, não brancos, não heterossexuais e pessoas com 

deficiência recaem todos na categoria de diversidade.  

No estudo da diversidade, a maioria dos autores trabalha com duas categorias 

consideradas relevantes: ação afirmativa e gestão da diversidade. Compreende-se por gestão da 

diversidade uma prática gerencial que visa substituir ações afirmativas e práticas de acesso 

igualitário ao trabalho. Já a ação afirmativa consiste em um conjunto de políticas específicas 

para membros de grupos sociais em situação de exclusão social. Seu objetivo é garantir que as 

pessoas ou grupos discriminados tenham igualdade de oportunidades, tal qual as dos grupos 

favorecidos, rompendo e superando com os efeitos de um passado de discriminação (HODGES-

AEBERHARD, 1999; ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004). 

De acordo a Alves e Galeão-Silva (2004), a Gestão da Diversidade consiste em 

iniciativas que garantam que os atributos pessoais, ou de determinado grupo, sejam 

considerados capazes de melhorar o desempenho da organização. Conforme literatura 

identificada, o primeiro trabalho de relevância a usar o termo “gestão da diversidade”, foi o de 

R. Roosevelt Thomas de 1990, em um artigo para a Harvard Business Review, que propunha a 

substituição das políticas públicas de ação afirmativa por mecanismos de gestão da diversidade. 

Para o autor a ação afirmativa estaria no contra fluxo da meritocracia, não gerando assim 

exemplos positivos para os grupos discriminados, uma vez que as oportunidades conquistadas 

pelos seus membros seriam percebidas como não merecidas por outros funcionários e também 

por jovens a eles afiliados.  

A partir dos anos 1990, de acordo com Diniz et al. (2013), o tema diversidade ganhou 

maior expressão também na academia e, em especial, nos Estudos Organizacionais. Em 

sintonia, o movimento da Responsabilidade Social teve um importante papel na inserção da 

temática da diversidade no âmbito das organizações, seja por questões éticas e/ou econômicas. 

De acordo com o Instituto Ethos (2013, p.27): 

   Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 

relação ética e transparência da empresa com todos os públicos com os quais ela se 

relaciona. Também se caracteriza por estabelecer metas empresariais compatíveis 

com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 

culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução 

das desigualdades sociais.  
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A ISO 2600022 define que a responsabilidade social se expressa pelo desejo e pelo 

propósito das organizações em incorporarem considerações socioambientais em seus processos 

decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e 

no meio ambiente (INMETRO, 2016). 

A prática da responsabilidade social internamente à organização se dá, segundo o 

Instituto Ethos, através da construção de um ambiente de trabalho saudável, em que sejam dadas 

condições favoráveis para a realização das atividades laborais; tanto no desenvolvimento 

pessoal e profissional dos funcionários e no estreitamento das relações com os mesmos; e no 

respeito às culturas locais, às minorias e às instituições que as representam.  

Uma vez que pessoas homossexuais podem já ter vivido situações de discriminação, é 

fundamental que a política seja declarada de forma clara acerca da não tolerância a 

discriminação. Neste sentido elas podem ajudar os trabalhadores a sentirem-se mais seguros, 

interferindo nas relações interpessoais, ao confiarem em trabalhadores não homossexuais 

(MICKENS, 1994). 

Carrieri et al. (2012), a partir de pesquisa bibliográfica acerca de políticas e práticas que 

refletem uma cultura em apoio aos homossexuais, analisaram a relação entre as políticas de 

diversidade elaboradas pelas organizações e o reforço ou não destas na discriminação aos 

homossexuais. Na pesquisa foram identificados estudos que tratam desta questão com as 

seguintes conclusões: Button (2001), ao estudar o impacto que essas políticas têm na vida dos 

empregados que são Gays e lésbicas nas organizações do trabalho, concluiu que empresas que 

não possuem políticas antidiscriminatórias, favorecem a prática de atos homofóbicos e de 

preconceito. O autor observa que empresas com políticas comprometidas com os direitos 

homossexuais, apresentam menor percepção de discriminação contra os homossexuais; Hebl e 

Griffith (2002) afirmam que a existência de políticas de diversidade não elimina a 

discriminação nas organizações, sendo estas de natureza mais informal nos relacionamentos 

interpessoais dos membros de uma empresa; Yang (1997) concluiu que ainda que 66% dos 

americanos declarem apoio as leis que protegem Gays e lésbicas, 59% das lésbicas e 62% de 

homens Gays relatam sofrer discriminação no trabalho. Neste sentido ainda que atualmente a 

discriminação formal contra homossexuais, ocorra com menor frequência, a discriminação nos 

relacionamentos interpessoais no trabalho ainda se mantém.  

                                                           
22 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 26000: diretrizes sobre responsabilidade 

social. Rio de Janeiro, 2010. p. 4.  
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Carrieri et al. (2012), em estudo realizado em bancos públicos e privados no Brasil, 

concluíram que, o banco privado não possui uma política de diversidade definida, revelando 

uma invisibilidade sobre os traços homossexuais, e não apenas destes, mas de todas outras 

minorias. Apenas dois bancos públicos, apresentavam políticas oficiais com vistas a garantir 

direitos aos homossexuais, mas não buscavam comunicar e divulgar isso, preferindo enfatizar 

os procedimentos para os que possuem traços heterossexuais, sendo assim ineficazes no 

combate à discriminação, pois reificam a ideia de minoria. 

Estudo realizado por Buse et al. (2016) examina como e de que forma o desempenho da 

diretoria de organizações sem fins lucrativos são impactados pela diversidade em seus 

conselhos de administração. Foram entrevistados 1.450 executivos. O estudo, apesar de suas 

limitações, fornece um rigoroso exame quantitativo da diversidade na governança.  Os dados 

indicaram que conselhos com maior variedade de gênero, etária e étnica apresentam uma gestão 

mais eficaz/eficiente do que aqueles que não têm tanta variedade. Isto ocorre em grande parte 

porque as políticas e práticas de diversidade articulam os valores dos diversos membros da 

diretoria, estabelecendo uma linguagem comum que é usada para superar as diferenças de 

valores entre os mesmos. Desta forma, presidentes e conselhos de administração devem 

procurar a diversidade de gênero, idade e racial quando recrutarem novos membros. O estudo 

não aborda especificamente a diversidade na perspectiva da orientação sexual, contudo 

demonstra a importância da diversidade para organizações. 

Acerca da importância da Diversidade para organizações verifica-se que a IBM é uma 

das precursoras para o tema, possuindo uma longa história quando se trata de respeito e 

promoção dos direitos civis e igualdade de emprego. Durante o mandato do presidente Gerstner, 

em 1995, a empresa lançou uma força-tarefa com vistas a promoção da diversidade, marco em 

termos estratégia de RH na história da empresa. A organização ao invés de atuar na mitigação 

e eliminação das situações de discriminação, dadas as diferenças entre os funcionários, optou 

por criar grupos de trabalho, cada um focado em um grupo diferente, incluindo asiáticos, 

lésbicas e Gays, negros e mulheres. O objetivo da iniciativa foi reconhecer e valorizar as 

diferenças entre os grupos e encontrar maneiras de atrair um conjunto mais amplo de 

funcionários e clientes. A iniciativa, 11 anos após sua implementação, resultou no aumento da 

participação das minorias, correspondendo a: 370% no número de executivas em todo o mundo, 

233% no número de executivos de minorias étnicas nascidos nos EUA. A organização viu ainda 

o número de executivos LGBT´s auto-declarados aumentar em 733% e o número de executivos 
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com deficiência triplicar. Neste sentido a Diversidade tornou-se uma estratégia de negócio para 

a organização (THOMAS, 2004).  

De acordo com Vianna (2015), as mudanças propostas pelas políticas de diversidade, 

em geral, são complexas e extrapolam procedimentos administrativos, consistindo em 

mudanças culturais e cognitivas. Como exemplo, o autor cita as políticas de Recursos Humanos, 

trabalhando a diversidade no plano de carreira, sem qualquer tipo de situação que possa 

prejudicar o funcionário, a formação de grupos de discussão por afinidade temática, onde os 

homossexuais da organização possam dialogar sobre o seu papel e os seus direitos, com a 

participação de colegas heterossexuais interessados pelo assunto, e da própria liderança, que 

acaba trabalhando muito próxima aos seus funcionários Gays. 

Neste contexto pesquisa realizada por Pompeu e Pompeu (2015) a partir de revisão de 

literatura internacional, identificou boas práticas de políticas inclusivas de recursos humanos, 

com foco na diversidade sexual. A pesquisa bibliográfica foi realizada em periódicos 

internacionais da área de estudos organizacionais ou de recursos humanos. Os principais autores 

identificados foram Bairstow (2007); Day e Greene (2008); Huffman, Watrous-Rodriguez e 

King (2008); Colgan et al., (2009); Wang e Schwarz (2010); Bell et al., (2011). As boas práticas 

identificadas de políticas inclusivas no que tange à diversidade sexual dividem-se em: política 

de benefícios, recrutamento, treinamento e a sua comunicação, de forma a criar uma cultura de 

inclusão. A formação de grupos de suporte e uniões de trabalhadores pode constituir uma 

importante forma de suporte social para trabalhadores LGBTs. 

No que se refere à política de benefícios, entende-se que seja a concessão dos benefícios 

ofertados aos casais heterossexuais para os casais homossexuais. Porém, Mickens (1994) 

ressalta cautela quanto ao uso do termo “concessão”, pois a expansão de benefícios aos 

empregados homossexuais, a depender do contexto, não se constitui como tal e sim apenas uma 

aplicação justa da lei. Das empresas internacionais com vanguarda na política de benefícios 

destacam-se: a corporação Lotus Performance, pioneira que em 1992 ofereceu publicamente 

benefícios para empregados(as) Gays e lésbicas, na sequência American Express, Apple.  

Quanto às políticas de recrutamento, os autores, com base em Day e Greene (2008), 

relatam que são encontrados mais trabalhadores homossexuais em organizações de maior porte 

do que em pequenas organizações, impondo desafios maiores para os gestores destas últimas. 

Importantes sugestões para as práticas de recrutamento inclusivo para pessoas homossexuais 

emergem desta pesquisa, que inclui: a) o uso de trabalhadores Gays e lésbicas como 
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recrutadores em pequenas organizações; b) adoção de organizações homossexuais para fins de 

recrutamento e sites, pois estes garantem maior efetividade do que as fontes tradicionais; c) o 

treinamento dos profissionais responsáveis e atuantes na área de recursos humanos que atuam 

no recrutamento, permitindo assim que os candidatos sejam avaliados por critérios relacionados 

ao trabalho, não com base na orientação sexual (ibidem).  

No que se refere a Políticas de Treinamento e a criação de uma Cultura de Inclusão, com 

base em Day e Greene (2008) e Mickens (1994), propõe que a educação pelo exemplo, seja 

colocada como figura central. Deste modo a governança deve enfatizar publicamente o combate 

à discriminação no local de trabalho, de tal modo que um funcionário homossexual se sinta 

confortável para sair do armário. Dentre as boas práticas e seus efeitos destacam-se:  

1) Treinamento em diversidade do efetivo, cujo impacto é aumentado 

exponencialmente com testemunhos pessoais de funcionários Gays ou lésbicas, 

encorajando outros funcionários homossexuais a fazer o mesmo;  

2) Mecanismos de escuta, o que consiste em certificar de que todos seus empregados 

estão confortáveis e capazes de trabalhar juntos; gestores devem mostrar-se como 

igualmente abertos para falar de preocupações de empregados Gays e não-Gays 

(formalmente ou informalmente, em memorandos ou pessoalmente);  

3) Dinâmicas pedagógicas em grupo coordenadas por um facilitador experiente, 

construindo uma atmosfera de confiança e sem ameaça de confrontação, com algum 

grau de leveza na abordagem;  

4) Inclusão de uma questão na avaliação de rotina da performance dos empregados, 

afim de mensurar a percepção dos mesmos acerca dos avanços no que se refere o 

valor a diversidade;  

5) Trabalho de mentoria (mentoring) por parte dos chefes que inclua trabalhadores 

Gays e lésbicas pode melhorar a cultura de inclusão.  

6) Construção de uma rede para socialização e/ou suporte para advocacy dentro da 

companhia com foco ao tema LGBT. 

A comunicação da política de não-discriminação coloca-se como uma expressão clara 

do comprometimento das organizações com a igualdade de tratamento em relação a questões 

de orientação sexual (BELL et al, 2011). Segundo Mickens (1994), para que as políticas de 

diversidade na organização se tornem efetivas, a comunicação destas deve tornar-se um hábito, 

do contrário incorre ao risco de ser esquecida. 
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O Instituto Ethos (2013) e a Txai Consultoria e Educação através do Fórum LGBT para 

empresas, propõe em termos de práticas e políticas: a inserção do tema na comunicação interna, 

através da realização de eventos, sensibilização para o tema, produção de cartilhas ou outros 

meios de educação e desenvolvimento dos profissionais que falem de valorização da 

diversidade e criação de grupos de afinidades. Ademais recomenda o desenvolvimento de um 

diálogo com lideranças governamentais e não governamentais para tratar do tema, além de 

eventos com empresas especialistas, a afim de compreender melhor as questões das pessoas 

LGBT, seus desafios na sociedade em geral e na empresa. 

Tomado ainda como base as melhores práticas de mercado, tem-se as normas 

Internacionais ISO 26.000 e as normas AccountAbility Série AA1000, que consistem em duas 

iniciativas: AA1000APS e AA1000SES, como documentos norteadores. Na norma AA1000 - 

Stakeholder Engagement Standard entende-se como um Sistema para Envolvimento das Partes 

Interessadas, destinada a qualquer tipo de organização e a qualquer tipo de engajamento, seja 

ele de natureza interna ou externa à organização. O engajamento de partes interessadas é 

realizado conforme princípios e compromissos ao que inclui a Inclusão, que consiste em 

“conceder às partes interessadas o direito de serem ouvidas, e aceitar a obrigação de lhes prestar 

contas” (ACCOUNTABILITY, 2008 apud ALLEDI FILHO, 2016, p. 55-56). Cabe destacar 

que a força de trabalho é umas das partes interessadas.  

Durante aproximadamente duas décadas, a Gallup tem medido a ligação entre o 

engajamento dos funcionários e o desempenho em diversos setores. Até o momento, a Gallup 

pesquisou 25 milhões de funcionários em 195 países. Os resultados mostram claramente que o 

engajamento dos empregados influencia significativamente a produtividade e rentabilidade 

(MCCARTHY, 2014). 

Conforme Instituto Promundo (2016), a maioria das grandes empresas com vistas a 

mensurar resultados em seus instrumentos de reporte produzem indicadores de modo assim 

expressá-los. A diversidade integra o conjunto de temas considerados importantes para se 

avaliar o desempenho das empresas, permitindo-lhes diferenciar-se com desdobramentos 

potenciais, até mesmo na valorização de suas ações.  Dentre as metodologias padronizadas e 

mais utilizadas no mercado nacional e internacional tem-se o Global Reporting Initiative (GRI). 

O GRI23 (2013) propõe como indicador na categoria social, relacionado a práticas trabalhistas 

                                                           
23 GLOBAL REPORTING INITIATIVE. G4 Diretrizes para Relato de Sustentabilidade: Princípios para Relato e 

Conteúdos Padrão. 2013. Disponível em: <database.globalreporting.org >.  Acesso em: 10 nov. 2016. 
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e trabalho decente, o indicador Diversidade e Igualdade de Oportunidades (G4-LA12), o qual 

orienta para o relato do percentual de indivíduos que integra os órgãos de governança da 

organização e empregados por categoria funcional em cada uma das seguintes categorias de 

diversidade: gênero, faixa etária e grupos minoritários, assim como os indicadores G4-HR2 e 

G4-HR3, sendo o primeiro referente ao número total de horas de treinamento de empregados 

em políticas de Direitos Humanos e o segundo o número total de casos de discriminação e 

medidas corretivas tomadas, além do indicador mecanismo de queixas e reclamações 

relacionadas a direitos humanos (G4-HR12). 

O Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE é uma ferramenta para análise 

comparativa da performance das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa 

sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio 

ambiental, justiça social e governança corporativa. No questionário da dimensão social do ISE 

de 2015, o tema da diversidade é considerado em questões como: 

 SOC 31. Indique as medidas adotadas pela companhia visando respeitar a diversidade 

em termos de orientação sexual: (GRI G3.1) Indicador LA13 / (GRI G4) Indicador 

LA12 - a) Possibilita a indicação de pessoas do mesmo sexo como cônjuges; b) Inclui 

o tema em suas atividades de sensibilização e valorização da diversidade; c) Nenhuma 

das anteriores; d) Evidências de ações realizadas pela companhia em relação a cada 

alternativa assinalada (INSTITUTO PROMUNDO, 2016, p. 23). 

A Txai Consultoria e Educação, em parceria com um grupo de empresas, criou em 2013 

o Fórum de Empresas e Direitos LGBT. No âmbito do Fórum, foram elaborados 10 

Compromissos vinculados a Promoção dos Direitos LGBT, bem como indicadores de 

profundidade que auxiliam na construção de um diagnóstico da situação da empresa. Estes 

indicadores têm como objetivo identificar a situação atual e definir a situação desejada para 

então se elaborar um plano de ação para se alcançar a situação desejável (INSTITUTO ETHOS, 

2013). 

No contexto nacional, três publicações desenvolvidas e com grande valor científico, que 

visam auxiliar as empresas, organizações e a sociedade em geral acerca do respeito e a 

promoção dos direitos humanos da população LGBT, correspondem a: 1) Promoção dos 

Direitos Humanos de pessoas LGBT no Mundo do Trabalho, construída pela OIT em parceria 

a outras entidades (PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE PESSOAS LGBT NO 

MUNDO DO TRABALHO, 2015); 2) o Caderno de Ferramentas desenvolvido pela Promundo, 

Eletrobras, Eletronuclear, Furnas e Cepel o qual propõe exercícios de grupo, práticas 

institucionais de respeito à diversidade, entre outros recursos, que incluem também estratégias 

para a redução das discriminações contra a população LGBT (INSTITUTO PROMUNDO, 
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2016); 3) O Compromisso das Empresas com os Direitos Humanos LGBT – Orientações para 

o Mundo Empresarial em Ações Voltadas a população LGBT é uma publicação do Instituto 

Ethos, no âmbito do Grupo de Empresas e Direitos Humanos, com apoio da Embaixada do 

Reino dos Países Baixos (INSTITUTO ETHOS, 2013). 

No contexto internacional e a fim de melhor mensurar as vantagens competitivas 

relacionadas à diversidade com foco à orientação sexual, uma coalização de empresas líderes 

de mercado, promoveram um estudo, que resultou na publicação do relatório Open for Business. 

O estudo a partir da coleta de dados e evidências (relatórios, trabalhos de pesquisa, artigos 

científicos, artigos de notícias on-line) e entrevistas realizadas com ativistas concluiu que, 

promover a diversidade no que se refere à promoção e garantia de direitos da população LGBT 

está associado a uma vantagem econômica, contrapondo dessa forma a crítica proposta por 

Gilbert et al (1999), o qual alega que a literatura pró-diversidade é retórica e com fracos 

resultados empíricos (BRUNSWICK GROUP, 2015).  

O estudo foi coordenado por Jon Miller e Lucy Parker e o mesmo analisa, então, as 

oportunidades econômicas associadas à inclusão da população LGBT e os riscos de operar em 

territórios que praticam discriminação contra este grupo. A condição econômica e comercial de 

uma organização pode ser influenciada a partir da inclusão de pessoas LGBT e tais aspectos 

podem ser mensurados em três níveis - desempenho econômico, desempenho de negócios e 

desempenho individual (quadro 2) e a base de evidências é apresentada em 23 aspectos 

relacionados. Os aspectos relacionados ao desempenho de negócios e individual, aderentes ao 

presente estudo, serão detalhados à frente, neste item. 

O relatório destina-se também a apresentar evidências que capacitarão àqueles que 

argumentam contra a discriminação direcionada a população LGBT, onde quer que ela ocorra 

no mundo. 
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Quadro 2 – Oportunidades econômicas e Riscos ao negócio.  

Fonte: Brunswick Group (2015, p. 4) 

 

O estudo tem como diferencial o fato de ter tido ampla base de pesquisa, uma vez que 

foi realizado em diferentes perspectivas e regiões culturais do mundo, identificando temas que 

são globalmente relevantes. No que se refere ao desempenho econômico, o Professor M.V. Lee 

Badgett e colegas do Williams Institute, fizeram uma correlação entre a inclusão da população 

LGBT e o desenvolvimento econômico, e concluíram que quanto maior a aceitação a população 

LGBT maior é o PIB per capita do País, conforme Figura 4. Ainda neste contexto o Dr. Kees 

Waaldijk desenvolveu o Índice Global de Reconhecimento Legal da Orientação Homossexual 

(GILRHO) para rastrear os direitos das minorias sexuais, usando um quadro de oito direitos 

relacionados a esta população. Ao correlacionar este índice ao Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), em países emergentes, verificou uma correlação positiva entre os mesmos, ou 

seja, quanto maior é a expectativa de vida e educação, maior é o reconhecimento legal da 

orientação homossexual (Figura 5). 

 

Figura 4. Tolerância a população LGBT versus desenvolvimento econômico. 

A. Desempenho economico Forte Crescimento e altos niveis de empreendedorismo.

B. Desempenho empresarial/no mercado Desempenho superior, inovação e rentabilidade (lucro).

C. Desempenho individual Maior produtividade e contribuição do empregado.

A. Segurança e proteção do funcionário Condenação penal (Criminal conviction), assédio (harassment) e

violência.

B. O não cumprimento (Non-compliance) Conflito entre códigos de conduta social e as leis locais.

C. Marca e reputação Opinião negativa do empregado e consumidor, e ativismo hostil.

Oportunidades economicas (Economic opportunity)

Riscos ao negocio (Business risk)
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Fonte: Brunswick Group (2015, p. 28) 

 

 

Figura 5. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) versus Países que reconhecem legalmente a orientação 

homossexual. 

Fonte: Brunswick Group (2015, p. 29) 

 

No que se refere ao desempenho das empresas, é um imperativo estratégico para as 

organizações criar uma cultura de inclusão e diversidade, dentre elas as pessoas LGBT, uma 

vez que estas estão relacionadas a um maior desempenho individual e, em última análise, a um 

desempenho empresarial mais forte. Das empresas listadas na Fortune 500, 89% tem políticas 

explícitas contra a discriminação baseada na orientação sexual. Das 20 maiores empresas dos 

EUA, 14 empresas obtiveram 100% no Índice de Igualdade Empresarial (ICE), que classifica 

os locais de trabalho baseados na igualdade LGBT. A inclusão desta população também está 

fortemente correlacionada ao desempenho nos mercados de capitais, os dados das ações de 

empresas que obtiverem 100% no CEI mostram que elas superam fortemente um Índice S & P 

500. Dentre elas, está a gigante aeroespacial brasileira, Embraer.  

Os efeitos/indicadores associados às organizações que são capazes de criar uma cultura 

de inclusão e diversidade consiste em: atração e retenção de talentos, capacidade de inovação, 

maior índice de colaboração e orientação diferenciada ao cliente (ibidem).  

O crescimento econômico e o desempenho do negócio estão diretamente relacionados 

ao desempenho do empregado. Evidências sugerem que os indivíduos que trabalham em 

ambientes diversos e inclusivos tendem a apresentar um melhor desempenho. Uma cultura de 

inclusão e diversidade pode impulsionar o desempenho individual, e não apenas para as pessoas 

LGBT como toda a força de trabalho. O elo crítico entre o desempenho individual e a inclusão 

desta população é o engajamento dos funcionários. Os oito (08) efeitos/ indicadores associados 

à produtividade dos indivíduos que trabalham em ambientes abertos, diversos e inclusivos são: 
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autenticidade, motivação, afinidade, satisfação, bem-estar e saúde, pró atividade, engajamento 

e consequente aumento da produtividade.  

Quanto aos riscos para o negócio, o estudo propõe que para se competir com sucesso na 

economia global, as empresas e suas estratégias precisam estar apoiadas por um quadro 

funcional de profissionais qualificados. Atualmente as empresas têm uma força de trabalho 

globalmente móvel, além de funcionários e fornecedores atuando em territórios diversos. Neste 

sentido o estudo propõe cenários associados aos tipos de risco considerados pelas empresas 

globais, que consistem em: segurança e proteção do funcionário, conflito entre códigos de 

conduta social e as leis locais (Non-compliance), marca e reputação.  

Ainda no que se referem aos riscos, as discussões e estudos sobre a promoção de direitos 

humanos tornaram-se mais presentes entre as empresas no início dos anos 2000. As 

organizações têm estado mais atentas acerca das implicações de suas ações e na incorporação 

dos direitos humanos em sua esfera de influência. As violações em direitos humanos, além de 

comprometerem as obrigações morais da empresa, geram custos legais, além de declínio do 

capital reputacional (GRAETZ; FRANKS, 2013; SANTANA, 2017). Ainda de acordo a 

Santana (2017) em estudo sobre a percepção de riscos sociais, feita por avaliadores de riscos 

sociais em empreendimentos de engenharia, identificou que as violações em direitos humanos 

é um dos impactos de riscos sociais junto às partes interessadas menos percebido pelos 

avaliadores. Todavia, a violação de direitos humanos é um risco social importante de ser 

considerado e mitigado pelas organizações, assim como de sua cadeia de valor. 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

No presente capítulo são apresentados os métodos e as técnicas de pesquisa utilizadas 

na realização deste estudo, além do instrumento utilizado para a coleta de dados e os 

procedimentos referentes à análise dos dados coletados. 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

Visando uma análise aprofundada acerca da carreira de indivíduos Gays, adota-se a 

pesquisa qualitativa, com a realização de entrevistas semiestruturadas como forma de coleta de 

dados. O objetivo foi coletar as vivências destes indivíduos no universo corporativo, bem como 

suas percepções acerca dos impactos da orientação sexual no seu desenvolvimento profissional. 

Adicionalmente foram identificados os desafios e melhores práticas no contexto nacional 

quanto à garantia e promoção dos direitos LGBT no mundo do trabalho. Tomando como base 

o livro Pesquisa no mundo real do Gray (2012) a presente pesquisa pode ser considerada 

qualitativa, com abordagem indutiva. 

O estudo quanto ao seu propósito é uma pesquisa exploratória e descritiva. Para Gil 

(2010, p. 43), a pesquisa exploratória: 

   visa proporcionar maior familiaridade com o problema com intuito de torná-lo 

explícito ou de construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise 

de exemplos que estimulem a compreensão. Assume em geral, as formas de pesquisas 

bibliográficas e estudo de caso. 

Conforme Goldenberg (1999), a pesquisa qualitativa busca se aprofundar sobre um 

determinado grupo social ou organização, não se preocupando numericamente, mas sim, com 

a qualidade das informações obtidas. De acordo a Miles e Huberman (1994), a maior parte das 

pesquisas qualitativas visa compreender as formas como as pessoas agem e explicar suas ações. 

As mesmas ocorrem por meio de contato intenso dentro de um contexto da vida real, onde o 

papel do pesquisador é obter um panorama integrado de um estudo, incluindo as percepções 

dos participantes. 

Para Zanelli (2002), a pesquisa qualitativa preocupa-se em desenvolver conceitos mais 

do que aplicar conceitos pré-existentes, estudar casos particulares mais do que envolver 

populações numerosas e descrever os significados das ações para os atores mais do que 

codificar eventos. Este tipo de pesquisa se debruça sobre a experiência subjetiva em detrimento 

do teste de hipóteses.  
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3.2. UNIVERSO DA AMOSTRA 

Como método adotou-se o Estudo de Caso, sendo esta a pesquisa de natureza qualitativa 

cuja unidade de análise é os indivíduos. A estratégia de amostragem utilizada é por 

conveniência, segundo os critérios: Homens Gays cisgêneros e que sejam empregados ativos 

de organizações nacionais e/ou transnacionais, privadas e estatais, as quais estão situadas e/ou 

tem escritório(s) nas capitais dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e que adotam, 

preferencialmente, políticas e práticas de Responsabilidade Social. Os pré-requisitos adotados 

quanto à escolha dos participantes visou delimitar o presente estudo. 

O universo da amostra é composto de 10 profissionais, com idade entre 24 e 45 anos, 

com diferente formação e área de atuação, atuantes em segmentos marcados pelo predomínio 

de mão de obra masculina. No estratificado da amostra, 6 atuam em uma empresa estatal e 4 

em uma multinacional (tabela 2). No conjunto de pesquisados da estatal 3 atuam em unidades 

operacionais e 3 em unidades administrativas, 4 atuam no estado do RJ, 1 no estado de SP e 1 

no Paraná ligado ao escritório em SP, 5 são de nível superior e 1 de nível médio. Dois 

entrevistados de nível médio atuantes na estatal que foram convidados no início da pesquisa 

desistiram no curso e relataram desconforto em ceder entrevista para tratar do tema, ambos 

atuam em atividade de base operacional e são negros. Uma limitação na amostra foi à 

dificuldade de conseguir profissionais de nível médio e em cargo gerencial, ainda que dois dos 

entrevistados da estatal já tenham atuado como gerentes. Além disso, verifica-se a ausência de 

negros nos quadros funcionais de grandes organizações. Contudo, cabe ressaltar que neste 

estudo a relevância está no fato dos indivíduos atuarem em segmentos marcados pelo 

predomínio de mão de obra masculina, sendo este o caso da amostra. Um fato importante foi a 

inclusão de empregados que atuam em unidades operacionais cuja dinâmica laboral e cujos os 

aspectos culturais são diferentes de unidade administrativa. Os quatro profissionais 

entrevistados da Multinacional atuam ambos na cidade de SP e tem nível superior.  

Tabela 2: Amostra dos participantes gays. 

 

 

Fonte: O autor. 

Entrevistado Etnia Idade Organização

1 Branco 30 Estatal

2 Pardo 45 Estatal

3 Branco 35 Estatal

4 Branco 36 Estatal

5 Pardo 31 Privada

6 Branco 28 Privada

7 Indigena 24 Privada

8 Branco 29 Privada

9 Branco 34 Estatal

10 Negro 34 Estatal
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 A escolha por participantes que atuam em empresas privadas e estatais teve por objetivo 

identificar se as últimas, ao possuírem maior estabilidade (devido ao acesso por concurso 

público), possuem diferenças nas dinâmicas do trabalho em relação às empresas privadas, no 

que se refere à carreira de indivíduos Gays.  

Foram ainda entrevistados três profissionais referência na temática diversidade no 

contexto nacional a fim de se investigar as melhores práticas quanto à promoção do 

desenvolvimento profissional de indivíduos Gays no contexto nacional. Dois destes consultores 

atuam a mais de 14 anos no segmento e a terceira a aproximadamente 6 anos como líder de 

Diversidade em uma grande multinacional. Assim como os indivíduos da população amostra, 

os consultores não foram identificados.  

  

3.3. INSTRUMENTO DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O estudo de caso é adotado como método “quando se deseja explorar temas e questões 

nos quais as relações podem ser ambíguas e incertas [...] tentando atribuir relações causais e 

não apenas descrevendo uma situação” (GRAY, 2012, p.200). Ainda segundo o autor o estudo 

de caso tende a se concentrar na coleta de informações atualizadas, bem como na realização de 

entrevistas e observação direta da unidade de análise. De acordo com Punch24 (2005, apud 

GRAY, 2012) os estudos de caso podem ter como unidade de análise indivíduos, organizações, 

uma comunidade, dentre outros. Neste sentido o presente estudo terá como unidade de análise, 

os indivíduos.  

 Quanto aos métodos de coleta de dados primários foram adotados: o emprego de 

entrevistas e múltiplas fontes de evidências não invasiva. Conforme Gray (2012), a entrevista 

é a técnica de pesquisa mais lógica quando a pesquisa é majoritariamente exploratória, e 

envolve o exame de percepções e atitudes. O uso de entrevistas semiestruturadas auxilia o 

pesquisador em aprofundar a compreensão acerca do problema de pesquisa. É uma abordagem 

fenomenológica, estando relacionada aos sentidos que as pessoas atribuem aos fenômenos. 

Ainda segundo o autor a “entrevista semiestruturada permite fazer aprofundamento das visões 

e das opiniões [...] explora os sentidos subjetivos que os respondentes atribuem a conceitos ou 

                                                           
24 PUNCH, K. F. Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. 2nd ed. London: 

Sage. 2005. 
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eventos” (ibdem, p.302). Para o autor as entrevistas podem ser usadas como principal 

instrumento de coleta dados, assim como em conjunto com a análise de documentos.  

 De acordo com Yin25 (2003 apud Gray, 2012) as entrevistas têm como ponto forte o 

foco – direto no tópico do estudo de caso e ricas - pois oferecem dados originais e estimulantes. 

Neste sentido foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas, previamente agendadas, 

realizadas no período de dois meses. No processo de construção do questionário (apêndice A e 

B) levaram-se em consideração os objetivos da pesquisa (geral e específico) e a revisão de 

literatura, conforme fundamentado no Quadro 1. Os entrevistados conforme Gray (2012) 

quando do início da entrevista foram: informados do propósito da entrevista, do tempo 

provisionado (aproximadamente uma hora), da garantia da confidencialidade, solicitados 

quanto à permissão para a gravação (apenas áudio), bem como ouvidos acerca de dúvidas 

inerentes à entrevista. As entrevistas ocorreram individualmente em local acordado junto aos 

participantes (residência do entrevistado, biblioteca pública, residência do pesquisador, dentre 

outros), e os áudios coletados foram posteriormente, transcritos, com a devida autorização dos 

participantes do estudo por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

As entrevistas gravadas garantem maior volume de material e permitem maior aprofundamento 

na análise de conteúdo.  

O questionário quanto à sua forma foi semiestruturado com perguntas abertas. De 

acordo com Gray (2012), um estudo que busca opiniões e perspectivas em profundidade de um 

número pequeno de pessoas, recomenda-se a adoção de um plano de entrevista contendo 

perguntas abertas, adotando uma abordagem descritiva. 

Conforme Gray (2012), as organizações contêm um apanhado de dados não invasivos, 

tais como planos de negócios, relatórios, dentre outros. Grande parte das empresas de médio e 

grande porte possui página na internet. A investigação e análise dos insumos dispostos nos sites 

é um importante meio de analisar o contexto organizacional e os valores culturais que estão 

ligados a estas empresas.  

Neste sentido, quanto às evidências documentais foram utilizadas informações de acesso 

público, das empresas dos entrevistados. Foram investigados também nos sites das mesmas - 

políticas, práticas e diretrizes de Responsabilidade Social, bem como adoção de normas de 

responsabilidade social. Foram pesquisados documentos, tais como: relatório de 

                                                           
25 YIN, R. K. Applications of case study research. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage. 2003. 
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sustentabilidade, códigos de conduta e/ou ética, clipping de notícias acerca do tema políticas de 

diversidade com foco a orientação sexual, a fim de identificar como as organizações destes 

indivíduos incluem ou não mecanismos de incentivo a carreira de indivíduos Gays nas suas 

práticas. Cabe aqui destacar que a pesquisa tem como foco os indivíduos Gays e as práticas de 

mercado, de modo que a identidade das empresas foram preservadas.  

A coleta de dados secundários se deu através de documentos de referência de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) relacionadas ao movimento LGBT, assim como a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Instituto Ethos, o Instituto Promundo. Foram 

utilizadas ainda publicações de organizações privadas Nacionais (Eletrobrás, Cepel, 

Eletronuclear, Furnas) e internacionais (Brunswick), comprometidas com a temática direitos 

humanos, com foco na população LGBT. Os documentos de referência utilizados foram todos 

encontrados em domínio público da internet. 

 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

As entrevistas gravadas (apenas áudio), a partir da permissão dos participantes, foram 

posteriormente, transcritas, a fim de facilitar o entendimento da temática aqui analisada. A 

presente pesquisa utiliza a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2006). De 

acordo com Gray (2012, p.399), a “análise dos dados em uma pesquisa qualitativa deve ser um 

processo rigoroso e lógico, por meio do qual se atribui sentido aos dados”. A análise de 

conteúdo trata de fazer inferência sobre os dados, identificando de forma sistemática e objetiva 

características especiais (classes ou categorias) dentre eles, isto é, os dados coletados e 

transcritos passam por um processo de desmembramento e posterior conexão das partes que se 

relacionam, fornecendo a base para uma descrição renovada. 

De acordo com Gil (2010), ao se finalizar a coleta de dados, a fase seguinte corresponde 

à análise e interpretação. Ainda que conceitualmente distintos estes processos estão diretamente 

relacionados. O primeiro visa organizar e sumariar os dados de forma tal que forneça as 

respostas ao problema proposto pela pesquisa para investigação, e o último tem por objetivo 

encontrar o sentido correlacionando com os conhecimentos anteriormente obtidos, no caso o 

referencial teórico tomado. 

Segundo Bardin (2006), em sua dimensão mais geral, análise de conteúdo descreve o 

texto segundo a forma e o fundo. Quanto à forma estuda as palavras ou temas, e verifica a 
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frequência com que aparecem em obras ou diferentes tipos de comunicação, transformando esta 

frequência em indicadores. A análise de fundo consiste em estudar as referências dos símbolos 

empregados (palavras ou temas), podendo revelar tendências nos conteúdos das comunicações. 

Bardin (2006, p. 38) refere que: 

  A análise de conteúdo consiste em: um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. ... A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), 

inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).  

A análise de conteúdo pode ser dividida em três fases: 1) pré análise; 2) exploração do 

material; e, 3) tratamento dos resultados (inferência e interpretação). 

A primeira fase ou pré análise consistiu na organização a exploração dos documentos, 

analisando e conhecendo o texto, suas impressões e orientações. Neste sentido, com o decorrer 

da leitura foi possível selecionar os documentos que forneciam informações sobre o tema foco 

do estudo. Os documentos selecionados compuseram o corpus do estudo e, conforme Bardin, 

a amostra deve ser representativa do universo inicial. Eles devem ainda ser homogêneos e 

adequados, enquanto fonte de informação a respeito do problema de pesquisa. 

A fase de exploração consistiu em codificar os dados, isto é, em transformar os dados 

levantados nos documentos em dados significativos e que atendem à demanda da pesquisa. A 

organização da codificação se dá em três etapas: a escolha das unidades (trechos das 

entrevistas); a escolha das regras de contagem; e por último a classificação e a agregação 

(definição de categorias e subcategorias).   

A fase de tratamento, ou processo de categorização, consiste em um processo de 

classificação dos elementos constitutivos de um conjunto, primeiro por diferenciação e depois 

por reagrupamento. A categorização visa classificar elementos que constituem um determinado 

conjunto, de acordo com critérios anteriormente definidos. Assim, para Bardin (2006), o 

agrupamento se dá em razão dos elementos em comum encontrados nos documentos analisados. 

O foco da análise de dados do presente estudo foi estabelecer uma conexão das 

experiências vividas pelos entrevistados no ambiente de trabalho e sua relação com o 

desenvolvimento profissional, assim como identificar se as organizações incluem ou não 

mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de sua carreira. A esfera privada dos 

entrevistados, relacionadas à temática homossexual, quanto aos relatos a serem coletados não 

foi desconsiderada, pois compreende-se que esta interfere também na esfera pública do 
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trabalho. Foram ainda identificados os desafios e melhores práticas no contexto empresarial 

nacional quanto à garantia e promoção dos direitos LGBT no mundo do trabalho. 

Com base em autor, os trechos que retratam a maior parte das respostas obtidas foram 

considerados reflexo do grupo, enquanto que as percepções e opiniões isoladas foram 

interpretadas como da personalidade e fruto das experiências de cada indivíduo, tendo menor 

importância, mas não desconsideradas no todo. As práticas de trabalho sugeridas pelos 

entrevistados com vistas à promoção do seu desenvolvimento profissional foram consideradas 

para fins de conclusão deste estudo.  

 Para fins de análise de resultado desta pesquisa foram identificadas quatro unidades de 

análise principal, também denominada “unidades de significado”, que consiste no elemento 

unitário de conteúdo a ser submetido posteriormente a uma classificação. Na fase de 

classificação o conteúdo foi então organizado em categorias e subcategorias, onde aquelas que 

ocorrem em maior incidência operam como indicadores do pensamento coletivo e as em menor 

incidência a percepções e opiniões isoladas (Apêndice D). 

Neste trabalho, as quatro unidades de análise identificadas foram: 1) Igualdade de 

direitos no trabalho – trata das políticas de diversidade e visa examinar a aplicação destas no 

desenvolvimento profissional do indivíduo Gay; 2) Preconceito, Estigma e Discriminação nas 

organizações – investiga os aspectos ligados ao preconceito e a discriminação, identificando 

suas causas, tipo de ocorrência e formas de redução, bem como se os casos de preconceito 

presenciados dentro e fora do ambiente de trabalho possuem relação com o desenvolvimento 

da carreira dos entrevistados; 3) Coming Out e Incloseted nas Organizações - aborda quais as 

implicações da revelação da orientação sexual para o desenvolvimento da carreira do indivíduo 

Gay; 4) Desenvolvimento profissional e carreira – aponta as melhores práticas quanto à 

promoção do desenvolvimento profissional de indivíduos Gays no contexto nacional, a 

importância para os negócios, bem com os desafios e aspectos associados. As unidades de 

análise identificadas convergem com os temas apontados por Siqueira, Ferreira e Zauli-Fellows 

(2006), em estudo sobre discriminação no trabalho em função da orientação sexual. Neste 

estudo, unidades de análise foram divididas em categorias (Quadro 3).  
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Quadro 3: Categorias identificadas 

Fonte: O autor. 

 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

De acordo com Yin (2003 apud Gray, 2012), as entrevistas têm como limitação o risco 

de viés do pesquisador, ou seja, imprecisões devido à falta de memória e reflexividade, no 

sentido que o entrevistado dá e o que o entrevistador quer ouvir.  

Como limitação aponta-se ainda a predominância de indivíduos em cargos e nível de 

formação superior, em idade entre 24 e 45 anos, predominantemente brancos e pardos, havendo 

apenas um negro e um com descendência indígena. Outro fato limitador é a presença de apenas 

três profissionais que atuam em áreas operacionais. As sugestões que emergem do presente 

Unidades de Análise Categoria

Sobre as Politicas de Diversidade

Contribuições das políticas de diversidade

Iniciativas propostas 

Requisitos e garantia de oportunidades 

Violação dos direitos no trabalho

Aspectos da vida pessoal

Formas de ocorrência de comportamentos 

preconceituos

Aspectos relacionados ao preconceito e a discriminação

Medidas disciplinares contra a discriminação

Fatores associados ao preconceito e discriminação

Redução do preconceito e discriminação

Gerenciamento da identidade sexual no trabalho

Fatores incloseted

Fatores do coming out

Estratégias na prática laboral

Aspectos relacionados ao coming out

Importância para os negócios

Agenda produtiva de direitos

Iniciativas identificadas 

Desafios

Aspectos associados

Aspectos  organizacionais associadas (empresas 

públicas, privadas, nacionaos, multinacionais, 

segmento)

Igualdade de direitos no trabalho

Coming Out e Incloseted nas 

Organizações 

Desenvolvimento profissional e 

carreira 

Preconceito, Estigma e 

Discriminação nas organizações
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estudo ocorrem sem evidentemente esgotar a temática, assim como não se configuram como 

um modelo prescritivo. 

O atendimento a um protocolo de pesquisa é importante para diminuir os efeitos das 

limitações do método e garantir a validade da pesquisa. A confiança nos dados é gerada a partir 

de amostras ou situações limitadas, sendo importante o uso de várias fontes de dados (GRAY, 

2012). Com vistas a garantir a validade do constructo foram adotadas além das entrevistas com 

os indivíduos Gays, entrevistas com consultores em diversidade com larga experiência na 

temática além, claro, da revisão de literatura e dos dados secundários utilizados. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para construção desta análise foram consideradas as entrevistas realizadas em campo, 

com os indivíduos Gays e consultores em diversidade, os dados secundários e públicos das 

empresas dos entrevistados e a revisão de literatura. As entrevistas dos indivíduos Gays e 

consultores em Diversidade foram organizadas num questionário semiestruturado 

respectivamente composto por dezesseis perguntas semiabertas para o primeiro grupo e cinco 

para o segundo. O resultado da análise, em função do robusto volume de dados obtidos a partir 

das transcrições, gerou um amplo material acerca das vivências e percepções dos entrevistados. 

A análise será apresentada e dividida em quatro subseções, sendo elas: Igualdade de direitos no 

trabalho, Preconceito/estigma e discriminação nas organizações, Coming Out e in closeted nas 

Organizações e Desenvolvimento profissional e carreira. Nesta seção além da análise dos 

resultados propriamente dita, será realizada a confrontação dos mesmos com a revisão de 

literatura, identificadas às convergências e divergências levantadas. 

 

4.1  IGUALDADE DE DIREITOS NO TRABALHO: 

No cenário empresarial atual, em que pese um mercado global altamente dinâmico e em 

constantes mudanças, promover um ambiente de trabalho inclusivo e diverso torna-se um fator 

de competitividade para os negócios. Valorizar a diversidade está associado a diversos fatores, 

dentre eles: a redução de conflitos, motivação, aumento do engajamento, inovação, e, 

consequentemente, aumento dos lucros, contudo no Brasil ainda são poucas as empresas que 

inserem a diversidade na pauta de sua agenda estratégica (BORIN; FIENO; SAMPAIO, 2015).  

A fim de examinar a aplicação das políticas de diversidade no desenvolvimento 

profissional do indivíduo Gay, foram aplicadas cinco perguntas relacionadas a esta questão. 

A adoção de políticas de diversidade nas organizações não significa a aplicabilidade 

destas. É importante que os empregados tenham ciência do seu conteúdo e que façam uso das 

mesmas em seu cotidiano. Nas entrevistas E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10 verificou-se 

que os participantes compreendem o que são as políticas e reconhecem a adoção destas nas 

empresas em que atuam. 

Eu entendo que a política pró-diversidade vem no objetivo de tentar estimular um 

processo de inclusão de setores que são historicamente socialmente excluídos, 

fragilizados, com uma certa vulnerabilidade, de acordo com vários aspectos culturais. 

Seja de orientação sexual, seja de identidade de gênero, seja de raça. Então, eu acredito 

que vem num sentido de incluir, de evitar situações que tornem o ambiente desigual. 
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Acho que vem num sentido de tentar amenizar as desigualdades que são um pouco 

impostas socialmente devido a essas diferenças entre esses setores.  (E2) 

Na companhia onde eu trabalho, atualmente, têm essas políticas. Inclusive tá mudando 

bastante, agora. Depois que a gente criou um grupo de diversidade dentro da 

companhia, mudou bastante. (E5) 

Pra mim, políticas de diversidade no ambiente empresarial é, justamente, a empresa 

deixar de lado qualquer tipo de estereótipo, qualquer tipo de discriminação em relação 

à contratação de um indivíduo. De que forma? Por exemplo, implantar diversidade da 

empresa é você ter ciência em que está faltando. O primeiro passo de você ter a 

diversidade, de implantar uma política de diversidade, é você saber que está faltando 

diversidade na sua empresa. É identificar este problema. (E7) 

Trabalho. A empresa hoje tem uma política de diversidade, que envolve outros grupos, 

que não só LGBT e Gay. O que eu vejo de diferença positiva? Os principais pontos 

abordados pela política é a questão do respeito. (E8) 

 

 Contrariamente a esta posição está o que têm desconhecimento (entrevista E1).  

Já vi colegas comentando, na empresa, num e-mail até de despedida recente de uma 

colega, ela falou que o tema era tratado, mas era uma colega da sede, aí ela citou 

Diversidade. Só que na prática eu desconheço [...]. Eu desconheço políticas 

específicas para os homossexuais na empresa. Eu só trabalhei nesta empresa a vida 

inteira, seis anos, somente, então, eu desconheço... (E1) 

Nas entrevistas E3 e E10 os participantes relataram saber pouco do conteúdo abordado 

na política da sua organização:  

Eu acho que é uma empresa que preza pela diferença entre os empregados. Ou seja, 

eu sei que eu tenho empregado negro, eu sei que eu tenho empregadas mulheres, eu 

sei que têm empregados Gays, eu sei que têm empregados deficientes[...] Então, é 

uma empresa que está fazendo política para que todos tenham as mesmas 

possibilidades. (E10) 

 

De acordo com Bell et al (2011), a comunicação da política coloca-se como sinal 

comprometimento das organizações com a igualdade de tratamento em relação às questões de 

orientação sexual. Os dados demonstram que apesar de as empresas comunicarem suas 

políticas, necessitam disseminá-las mais se realmente pretendem que se transformem em 

compromisso. Outro aspecto que os entrevistados levantam refere-se ao conflito entre discurso 

e prática, conforme coloca Saraiva e Irigaray (2009), presente nas entrevistas E2, E3 e E8.  

Como uma empresa diz “defender a diversidade” se ela não dialoga com os 

trabalhadores desses setores? Por que não chamaram esses trabalhadores para 

conversar? Vamos lá, os Gays. Quero conversar. Quais são as demandas que vocês 

têm? O que vocês sentem no dia a dia, na pele, no local de trabalho, trabalhando aqui 

dentro? Então acho que não existe esse canal direto, vem de uma certa forma, de uma 

propaganda social, é como se fosse um green washing na parte ambiental.(E2) 
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Eu acho que é assim – como eu falei antes – não adianta você ter uma política escrita. 

Na política, o que vale não é o que está escrito. É o que é praticado. Então, eu acho 

que, além de escrever, é muito importante a capacitação dos gestores da empresa. (E3) 

Se ela simplesmente [...] é apresenta-se como uma empresa amiga, vai dos direitos, 

mas não trata as fontes de preconceito ou não tem ações internas que visem 

interromper a prática discriminatória, eu acho que não representa alteração nenhuma. 

A não ser uma alteração do tipo. Ah, aqui a minha empresa se coloca abertamente 

favorável a algo que tenha a ver comigo. Mas, se não existirem ações, de fato, que 

tratem a questão do preconceito, e que auxiliem o profissional Gay a se desenvolver 

dentro da empresa e ter visibilidade e ver o ser Gay como algo de valor e não algo de 

demérito, algo que tenha um demérito. É [...] assim. Tem que haver isso, né? Minha 

conclusão é essa: ela tem que ser mais do que simplesmente afirmar que ela é. Ela tem 

que trazer ações que evitem preconceito e que, de outro lado, promovam o 

desenvolvimento profissional do indivíduo. (E8) 

 

Na organização estatal, dentre suas práticas de Responsabilidade Social, há iniciativas 

voltadas para a gestão da diversidade, incluindo campanhas e ações junto à força de trabalho. 

Porém o que se percebe é que ações são mais focadas nas dimensões gênero, raça e deficiência, 

e acabam não abordando a orientação sexual, crítica presente nas entrevistas E1, E2, E4 e E10. 

Vale ressaltar que a orientação sexual é uma dimensão que compõe o tema diversidade.  

Políticas de Diversidade eu não vejo específicas pra isso, mas eu vejo garantia de 

igualdade entre todos, mas sem tocar exatamente no tema, entendeu? (E1) 

Eu vejo muita coisa [...] Ah, a mulher [...] Alguns paralelos sobre a quantidade de 

empregadas mulheres e homens, quantidade de gestoras mulheres, gestores homens 

[...]. Então, isso eu vejo muito. Entre mulheres e homens que fazem parte da situação 

diversidade. Em relação ao Gay, em relação à situação [...] Sinceramente, não chega 

nada muito direto. Até porque a orientação sexual é uma coisa muito velada. (E10) 

 

As entrevistas apontam para o fato de que o ambiente corporativo ainda tem dificuldade 

de abordar e trabalhar a temática sexual, o que corrobora com o colocado por Eccel e Flores-

Pereira (2008), que afirmam que no contexto organizacional brasileiro os estudos sobre 

diversidade com foco na população LGBT são mais escassos. A crítica referente à não 

abordagem da orientação sexual esteve presente apenas nas entrevistas com os profissionais da 

organização estatal. De fato, em pesquisa realizada no site da empresa e nos documentos 

disponibilizados, não foram encontrados resultados para as palavras “LGBT”, “lésbica”, “Gay”, 

“bissexual”, “transexual”, o que explica o fato de quatro dos seis entrevistados apresentarem 

tal crítica, com destaque na entrevista E2, expressa de forma objetiva e clara:  

Eu trabalho numa empresa em que há anos ganha o selo de equidade de gênero, tem 

um discurso de defesa da diversidade, mas de uma forma bastante limitada. Como por 

exemplo, a diversidade sexual. A palavra sexual não aparece. A palavra Gay não 

aparece, a palavra lésbica não aparece, a palavra transexual não aparece, travesti não 

aparece e fica tudo num signo de uma consigna geral como uma diversidade humana 

e cultural. (E2) 
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Contudo no código de ética da referida empresa, a organização destaca seus princípios 

éticos, o respeito às diferenças e a diversidade nas mais variadas dimensões culturais, sociais, 

étnicas, de gênero, incluindo a orientação sexual. Compreende-se que a crítica apresentada 

pelos entrevistados se refere a pouca visibilidade para o referido grupo.  Outro aspecto 

interessante que emerge do estudo é a preocupação e a empatia em relação às outras minorias, 

como negros e mulheres. Situações de exclusão no mercado de trabalho e dificuldade de 

ascensão compõem a realidade dos grupos vulneráveis (negros, mulheres, deficientes, 

população LGBT), conforme apontado nas entrevistas E4, E6 e E7. Esta preocupação fica 

expressa na entrevista E4, conforme trecho destacado abaixo:  

Eu acho que deveriam existir cotas para gerentes negros, porque eu acho um absurdo 

você estar num fórum de 30 pessoas e não ter um negro no meio de uma sala. Peraí, 

ah, tudo bem. Não foi escolhido. Não foi escolhido, mas não é possível que ninguém 

ache que não exista algo estranho [...]. Por que eles não estão em posições que possam 

representar ali, em fórum. A gente tem muito mais dedos para falar sobre racismo do 

que para falar sobre misoginia [...] especificamente, para o Gay, eu acho que propor 

cota é um pouquinho too much. É porque, por exemplo, para a questão de mulher, eu 

acho [...] Não tenho dedos para falar que deveria existir cota de gerente mulher. Eu 

fiz um estudo que mostrava que existia uma diferença percentual entre nível de 

mulheres, com função gratificada, em relação ao número de mulheres total, 

comparando com homens. Eu fiz. Ninguém me mostrou [...] acho que seria mais 

facilmente aceito dentro do corporativo. Acho que tem muito mais respaldo. É mais 

palatável. Embora, ainda, vai ter gente que vai dar um salto deste tamanho. Mas ainda, 

assim, ó. É já propuseram. Em alguns concursos têm cotas, coisas assim. (E4) 

 

De acordo com Alves e Galeão-Silva (2004), a Gestão da Diversidade deve consistir em 

iniciativas que garantam que os atributos pessoais, ou de determinado grupo, sejam 

considerados capazes de melhorar o desempenho da organização. A política de diversidade 

deve traduzir este compromisso junto aos seus trabalhadores, atuando como um instrumento 

importante para melhora do desempenho das organizações. Estas políticas contribuem 

diretamente para os trabalhadores, e especialmente para a população LGBT em diversos 

aspectos. Dentre os identificados nas entrevistas destacam-se em ordem decrescente de 

incidência: Perspectiva de emprego, Desenvolvimento profissional, Garantia de igualdade de 

direitos, Segurança, Engajamento e Produtividade (Figura 6).   
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Figura 6. Contribuições das políticas de Diversidade apontadas pelos entrevistados 

Fonte: O autor. 

 

Acerca das contribuições apontadas pelos entrevistados, verifica-se que a perspectiva 

de emprego foi o resultado de maior destaque. Em relação a este item, programa semanal 

produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho 26, em 05/09/2017, relatou a Discriminação 

sofrida por pessoas LGBT no ambiente de trabalho, assim como a dificuldade de inserção desta 

população no mercado formal de trabalho. O programa exibido na TV Justiça ocorre em 

parceria com 24 tribunais Regionais do Trabalho e está disponível no Youtube. Estudo realizado 

pela empresa de consultoria Santo Caos (2015) 27 envolvendo 230 pessoas entre 18 e 50 anos 

em 14 regiões do Brasil revelou que 37% dos profissionais entrevistados já tiveram a escolha 

de uma vaga de trabalho influenciada pela orientação sexual e 13% afirmaram dificuldade para 

encontrar um emprego pelo mesmo motivo. 

                                                           
26 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Reportagem Especial: Discriminação sofrida por pessoas LGBT no 

ambiente de trabalho. Programa do Tribunal Superior do Trabalho, 2017. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=fQjZvtxXvGM> . Acesso em: 11 set. 2017. 
27 SANTO CAOS. Demitindo preconceitos: Porque as empresas precisam sair do armário. Disponível em: 

<http://www.santocaos.com.br/biblioteca/demitindo-preconceitos-apresentacao-final.pdf>. Acesso em: 11 set. 

2017. 
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As políticas de diversidade, em que pese um mercado de trabalho ainda desafiador para 

população LGBT, representam um diferencial para este grupo. Compreende-se neste sentido o 

fato dos itens Perspectiva de emprego, Desenvolvimento Profissional, Segurança e Garantia de 

Direitos terem resultados bem próximos e também expressivos na fala dos entrevistados, a 

serem detalhados a seguir.  

A dificuldade de inserção da população LGBT no mercado de trabalho é uma questão 

importante de ser pontuada, principalmente em segmentos com predominância de mão-de-obra 

masculina. As políticas de Diversidade colaboram na medida em que visam promover a garantia 

de igualdade de direitos, ao que inclui a empregabilidade para população Gay, conforme visto 

na figura 6 (perspectiva de emprego) e pontuado nas entrevistas E2, E4, E6, E7, E9 e E10.  

O primeiro ponto é a questão do acesso ao emprego. Está certo que eu trabalho 

concursado, mas o próprio processo já é fragilizado. O Gay já tem um crachá ali que 

o currículo já vai para o lixo. Eu acho que tem áreas que isso é muito mais forte, por 

exemplo, na minha área, na área de engenharia, é muito mais forte, meus amigos Gays 

engenheiros mostram entrevistas de trabalho que nitidamente rola um desconforto 

quando ele fala fino na entrevista, então a primeira coisa é a questão do acesso ao 

trabalho. (E2) 

Facilita a vida profissional, porque eu vou ter mais capacidade de emprego, eu vou ter 

menos preconceito, vou ter mais... mais... mais...  Vou ser melhor desenvolvido. (E10) 

Na subseção sobre preconceito, estigma e discriminação, verifica-se que os 

entrevistados apontam barreiras na inserção do indivíduo Gay no mercado de trabalho, 

principalmente aqueles estigmatizados como “afeminados”. Ainda acerca do item perspectiva 

de emprego (figura 6) as políticas de diversidade são importantes ao trazer a perspectiva de 

atuação em profissões não estigmatizadas no universo Gay, conforme apontado nas entrevistas 

a seguir: 

A primeira coisa que eu penso é uma piada. Não consigo fazer diferente [...] é assim 

[...] É o cara saber que não precisa ser cabeleireiro. Pô, não é? Eu acho isso 

maravilhoso! Eu não sei se eu devo responder de maneira mais séria. Mas acho que é 

isso é o sentido, mesmo! (E4)  

Eu acho que a primeira coisa é a inclusão (né?). Porque não é (não é) correto que essas 

pessoas estejam fora do mercado de trabalho. Isso seria um absurdo [...] ou que elas 

teriam que ter determinadas profissões, por causa da condição dela (né?). Por 

exemplo, (vai trabalhar) o Gay trabalha com moda. É o cara que trabalha que é 

arquiteto. (E) O que é o cara que dança. E isso é uma coisa que atrapalha para os dois 

lados (né?). (E9) 

 

De acordo aos estudos de Ferreira (2007), a escolha da profissão não tem relação direta 

com a orientação sexual. Contudo, verifica-se que permanece presente no imaginário desta 

população uma preocupação quanto à delimitação das perspectivas de atuação profissional para 
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o indivíduo Gay. Ainda que este pensamento esteja expresso em menor incidência na amostra, 

julga-se pertinente apontá-lo, podendo interferir no curso da carreira de indivíduos que em 

função de sua orientação sexual possam direcionar suas escolhas profissionais. Reforçando o 

colocado por Hetherington et al. (1989 apud Ferreira, 2007, p.35), “a orientação sexual tem 

relação com o processo de decisão de carreira do indivíduo Gay”. Ingressar e se desenvolver 

em segmentos marcados pela mão-de-obra masculina ainda se coloca como um aspecto 

delimitador para o indivíduo Gay profissionalmente. Conforme Saraiva (2012), existe um 

interesse em se limitar o trabalho para o indivíduo Gay a determinadas categorias profissionais, 

como em ofícios de cabeleireiro e maquiador.  

Outro aspecto pontuado nas entrevistas E3, E6, E7, E8 e E10 refere-se à importância 

das políticas de diversidade para o desenvolvimento profissional do individuo Gay, conforme 

figura 6 (desenvolvimento profissional). E sua ausência também demonstra desdobramentos, 

quer seja na dificuldade de ingresso e ascensão profissional, ou ainda dando abertura a situações 

de discriminação. 

Quando você tem uma política de diversidade e você se sente confiável, você sabe 

que isso vai ser algo pequeno. Mesmo que as pessoas comentem, mas vai ser um 

comentário bobo, não vai ser algo que vai te atrapalhar. Você vai conseguir fazer 

assim a sua vida profissional dentro da empresa. (E7)  

[...] a ausência dela, em muitos casos, acredito que impacta o desenvolvimento 

profissional [...] a ausência dessas políticas pode... em muitos casos gerar ações 

discriminatórias ou preconceituosas (E8)  

[...] facilita a vida profissional, porque eu vou ter mais capacidade de emprego, eu vou 

ter menos preconceito, vou ter mais... mais... mais...  Vou ser melhor desenvolvido. 

(E10) 

 

Ressalta-se, contudo, que dois entrevistados da estatal, relataram já terem atuado em 

cargos de liderança dentro da organização, ainda que não relacionem este fato às políticas. O 

desenvolvimento profissional não está necessariamente relacionado à sexualidade do indivíduo, 

porém empresas que respeitam os traços identitários de seus trabalhadores evitam que estes 

necessitem criar outra persona, contribuindo para o aproveitamento de sua capacidade 

intelectual. Neste sentido empresas que criam ambientes seguros para seus colaboradores 

promovem o desenvolvimento do seu quadro funcional, fato que se reverte para o próprio 

avanço organizacional.  

O sentimento de segurança associado às políticas de diversidade, tem a mesma 

frequência de incidência que os itens Desenvolvimento profissional e Garantia de igualdade de 

direitos (figura 6), está presente também nas entrevistas E1, E5, E7, E9 e E10. 
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   Afeta diretamente. Porque a partir do momento em que você vê que tem uma 

política de diversidade, em que engaja, você meio que fica acobertado por esta 

política. Porque você tem como até mesmo pontuar isso, em um RH, no Recursos 

Humanos, ou qualquer setor que volte para essa política, que esteja ciente dela, e isso 

traz certa confiança também.  (E7) 

Então, para os homossexuais, eu acho que a diferença maior é uma proteção. É saber 

que, se em algum momento, eu for tratado de forma diferente por ser Gay, eu sei que 

nessa empresa não pode. Porque tem uma política de diversidade.  Que eu nem sei 

qual é e nem sei do que está escrito. Não sei, mesmo. Mas se precisar, eu vou usar. Eu 

acho que isso para mim é uma proteção e é uma segurança e é uma coisa que me eu 

sinto confortável. (E10) 

Um ambiente de trabalho seguro, associado ao sentimento de bem-estar e conforto do 

trabalhador, foi mencionado pelos participantes como capaz de torná-lo mais motivado e feliz. 

Ambientes assim são favoráveis à criação e à inovação, conforme relatado nas entrevistas E3, 

E8 e 10. Para alguns segmentos/empresas a inovação é um fator estratégico para os negócios, 

como áreas de tecnologia, telecomunicações e logística, e operam como uma vantagem 

competitiva.  

[...] as pessoas vão ficar mais felizes, as pessoas vão ser mais criativas, elas vão 

trabalhar melhor, elas vão se doar mais, elas vão estar mais comprometidas... Então, 

a partir disso, o que as empresas querem? Elas querem sucesso. Elas querem o quê? 

O lucro [...] Elas querem estar mais fortes. E elas sabem que as empresas [...] as 

empresas são pessoas. (E10) 

Pelo menos da presidência é uma questão mais objetiva é valor para o negócio porque 

traz resultado e porque fomenta a inovação e a motivação das pessoas, dos 

colaboradores, Gays especialmente. E as ações que são implementadas, que são feitas, 

na sua maioria, são ações de educação. São ações de quebrar tabu, de quebrar 

preconceito, e de alguma, algumas delas também de visibilidade. (E8) 

 

O engajamento do trabalhador nas atividades laborais tem incidência representativa 

(figura 6) e está associado à capacidade de automotivação do indivíduo, mas também as 

iniciativas adotadas dentro da empresa em que os participantes atuam. As políticas de 

Diversidade se colocam como um vetor importante ao fomentarem um ambiente em que a 

competitividade ocorre de forma justa. Foi dito que as organizações que promovem um 

ambiente de inclusão e respeito tendem a ter funcionários mais engajados nas suas atividades 

de trabalho, conforme as entrevistas E2, E3, E7 e E10. O item produtividade também aparece 

com frequência importante (figura 6), segundo os entrevistados a motivação e o engajamento 

geram uma maior produtividade para o negócio, conforme entrevistas E2, E4, E6 e E7.  

Pra mim, ela é fundamental. Porque, pra mim, você só dá o seu melhor no meio 

corporativo, em qualquer tipo de trabalho, se você consegue não criar uma outra 

persona. Ser você mesmo. Então, as políticas de diversidade ajudam o indivíduo a 

melhorar a sua produtividade e as suas relações, dentro da empresa, se ele se sente 

confortável. Se ele se sente que é amparado pelas políticas da empresa. (E6) 
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Essa questão do apoio ao respeito à diversidade, com certeza isso implica diretamente 

numa maior produtividade, maior engajamento profissional, numa maior liberdade de 

colocação de ideias.  (E2) 

 

Considerar as vivências dos entrevistados a fim de sugerir melhores práticas e/ou 

reforçar práticas já adotadas pelas empresas foi uma das contribuições proposta por este estudo. 

Os entrevistados a partir de suas experiências sugeriram iniciativas que acreditam serem 

capazes de promover o desenvolvimento da carreira do indivíduo Gay nas organizações em 

nível de igualdade aos demais colaboradores não Gays (figura 7). 

 

Figura 7. Iniciativas propostas pelos entrevistados. 

Fonte: O autor. 

 

 Destas, destacam-se com maior frequência de relatos, em ordem decrescente de 

incidência: Iniciativas de conscientização, Comunicação e divulgação da política, Igualdade de 

direitos e Cotas. No que diz respeito à iniciativa de conscientização, as entrevistas E1, E2, E7, 

E8 e E10 ilustram a importância de questionar o habitus, conforme expresso por Bourdieu 

(2014). O formato desse questionamento, na fala dos entrevistados, está associado a fomentar 

uma prática cotidiana do diálogo, com uma abordagem pedagógica e empática a respeito do 

valor da diversidade, nivelando o entendimento entre os trabalhadores acerca do tema.  

Tem que existir toda uma prática cotidiana do debate, da formação sobre LGBTfobia, 

o respeito à diversidade, o entendimento sobre o que é diversidade. Eu vejo hoje que 
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o termo homofobia está muito popularizado, mas mesmo assim, concretamente, ainda 

não vejo sinais de ações concretas dentro da empresa. Acho que nas reuniões tem que 

ter o ponto sobre diversidade, o ponto de respeito, o ponto de orientar. (E2) 

Mas passa por uma mudança de cultura, então vai ter que mexer na cultura, a empresa 

vai ter que fazer – talvez – essas palestras mais abertas sobre essa realidade pra tentar 

diminuir o preconceito, mas aí também ou até o papel da empresa acho que é meio 

limitado também, porque a sociedade em si é preconceituosa. (E1) 

A gente não pode doutrinar uma pessoa que não, não... um heterossexual, 

completamente fora do mundo Gay. A gente tem que trazer para a realidade dele, de 

uma forma que ele entende que ele não se sinta atacado. Então, a gente leva 

documentários, a gente leva palestrantes. Daí eu levo... Exemplos: a gente levou o 

Reinaldo, a Adriana, da IBM. O cara do Citybank... E quando a gente fez uma palestra 

só sobre trans, especificamente, a gente levou a Márcia. (É) A gente apresentou o 

documentário da Ellen Page, o Gaycation. Um episódio do Brasil lá... Duas semanas 

atrás a gente fez o “Vestidas de Noiva”, que é um documentário da GNT sobre duas 

mulheres [...]. (E6) 

 

Para Kunsch (2014), as organizações, como parte integrante de um sistema global, têm 

um papel importante nas transformações do mundo contemporâneo na medida em que exercem 

forte influência no desenvolvimento econômico e social das nações. Compreender as questões 

da atualidade é condição fundamental para proposição de ações de intervenção tanto no meio 

social, político e econômico, quanto no mercado da comunicação corporativa e governamental. 

É importante redimensionar a visão da comunicação estratégica conservadora para uma visão 

mais holística, e isso perpassa por uma mudança no fazer a comunicação corporativa e 

governamental, área de extrema relevância para as organizações e também no meio 

sociopolítico econômico exigente de mudanças. As iniciativas de comunicação e divulgação da 

política e a implantação de cotas, que se encaixam nesta compreensão, tiveram o mesmo 

número de propositores, totalizando três, a primeira relacionada às entrevistas E7, E9 e E10 e 

a última às entrevistas E4, E6 e E7.  

A mídia visual é muito importante. Então, você espalhar na empresa, por exemplo, 

nos televisores, panfletos, colocar até mesmo na rede da empresa que a empresa não 

tolera esse tipo de preconceito, é importante. Porque a pessoa vai ficar vendo, vai ficar 

vendo, ela vai assimilar. O ser humano é capaz disso. Então, acredito veementemente 

que essas são uma das práticas que vão poder mitigar essa questão. (E7) 

Mas eu percebo que comunicações não tratam essa questão de orientação sexual. Não 

tratam. Então, acho que se tratasse, talvez, ficaria mais fácil. Eu acho que tem que 

tratar muito com as lideranças, sabe? [...] Para igualdade. Eu acho muito bom ter 

palestras, divulgações essas coisas sobre igualdade de todos. Mas reforçando também 

a questão da orientação sexual não só do homem, da mulher. Porque eu acho que a 

pauta orientação sexual fica muito num tabu. É uma coisa que não se fala. (E10) 

[...] no primeiro dia de trabalho, a gente teve uma palestra com o RH. E isso foi 

mencionado, sabe? A palestra do código de ética, do código de conduta [...]. Aí, 

mencionou a causa da... a questão da diversidade, a questão da proibição de qualquer 

tipo de discriminação envolvendo gênero etc. E agora é você... Às vezes, acaba 

ficando imerso no lugar comum do sistema. E aquilo lá fica como se fosse uma coisa 
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só para constar. As pessoas acabam não lançando mão disso. Fica uma coisa que tá lá 

em escrita. Que não se tem efetivação disso. Por causa de uma vista grossa que se faz. 

Como se não existisse... Mas eu acho que a comunicação, ela não tem que vir das 

pessoas que sofrem a discriminação. Ela tem de vir de um entendimento de quem 

cuida dessas coisas, de que acontece isso. E de que a comunicação é importante. 

Porque às vezes a gente é cobrado de... Ah, se vocês não falam, a gente não tem como 

ajudar. (E9) 

 

No que tange comunicação e divulgação da política verifica-se a importância de reforço 

na disseminação desta para transformação de cultura, conforme propõem Bell et al (2011); 

Mickens (1994); Instituto Ethos (2013). 

A contribuição das políticas por vezes está em garantir que o profissional possa 

performar dentro das suas capacidades intelecto-sociais e dos seus esforços, sem que a 

orientação sexual se coloque como uma barreira. Não se pretende fornecer privilégios a 

determinados grupos, sejam eles minorias ou não, mas sim direitos iguais. As políticas quando 

bem implementadas respaldam institucionalmente seus colaboradores e mitigam situações de 

discriminação, não impactando no desenvolvimento profissional destes indivíduos, conforme 

constatado nas entrevistas E1, E2, E3 e E9. 

[...] desde que sejam implementadas e levadas a sério. Eu acho que o principal impacto 

seria realmente ter condição de igualdade e ser avaliado pela capacitação profissional 

e pelo empenho e desempenho; e não já ser preterido em função meramente da 

orientação sexual. (E3) 

Acho que à medida que ela garantiria o respeito a essas pessoas, a pessoa poderia 

seguir a carreira independente dessa característica nata dela influenciar na vida 

profissional. (E9) 

Eu já tive amigos que falaram assim que, às vezes, essa questão de ser Gay, ela só 

aparece no momento em que você está disputando um cargo mais alto e existe aquela 

coisa do network, a pessoa não vai ao churrasco de fim de ano com uma esposa, com 

filho e tal. E isso acaba pesando, às vezes, pra pessoa virar gerente. Agora, interessante 

porque um amigo que falou isso, ele é gerente hoje na empresa. E ele (é) quando ele 

foi se casar com o companheiro dele, ele (é)... ele convidou muitas pessoas da 

empresa, inclusive o chefe dele da época. Ou seja, isso não (é) o fato de ele ser Gay 

não interferiu no processo de promoção. (E9) 

 

Considerando o fato de que todos os entrevistados trabalham em empresas que possuem 

políticas de diversidade, ao analisar a entrevista E9 nota-se que a percepção de impacto na 

carreira do indivíduo, neste contexto específico, não se confirma. Contudo o entrevistado ao 

afirmar que “essa questão de ser Gay, ela só aparece no momento em que você está disputando 

um cargo mais alto [...] isso acaba pesando, às vezes, pra pessoa virar gerente” verifica-se o 

discurso tradicional de dominação, onde o masculino é o predominante nos lugares de poder, 

estando o Gay neste contexto subjugado aos demais não Gays.  Desconsiderando as diversas 
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variáveis, tais como: o ambiente ser mais ou menos masculino; o indivíduo apresentar mais ou 

menos características que o identificam como Gay; as relações interpessoais; dentre outras, 

prevalece a percepção de que as políticas organizacionais em grande parte garantem um espaço 

de concorrência mais justo, ou seja, elas quebram o modelo de dominação masculina 

procurando romper o status quo. Todavia, o habitus não se reverte com facilidade. Esta 

afirmativa se reforça no item sobre requisitos e garantia de oportunidades, onde se observa o 

sentimento de desigualdade. Ele está presente nas entrevistas E2, E3, E4, E6, E7 e E10, e não 

apenas relacionado à questão da orientação sexual, mas também às questões de gênero e fatores 

políticos. Acredita-se que haja uma preferência por pessoas que preenchem melhor o padrão 

heteronormativo, impactando mais as mulheres e os Gays afeminados, conforme pontuado na 

entrevista E6. 

Então. Não. Não garante. Eu acho que as regras... Esse é um assunto bem complicado 

[...] eu acho que as políticas de reconhecimento de promoção, elas não incorporam, 

na sua lógica, dificuldades que os diferentes têm para conseguir avançar. Então, é por 

isso a necessidade de políticas afirmativas. Não porque sejam pessoas melhores, mas 

porque elas entram em condição desigual no processo de competição. (E4) 

As práticas de ascensão na carreira adotadas pela empresa são uniformes para todos 

os empregados, ou seja, na teoria todos têm as mesmas oportunidades. Mas acredito 

que, uma vez que não há nada específico voltado para os Gays (ou até mesmo para as 

mulheres), acaba prevalecendo uma política tácita de preferência pelas pessoas que 

preenchem melhor o padrão. Ou seja, a maioria das oportunidades acaba sendo dada 

a homens heterossexuais. A empresa precisa ter ações específicas para uniformizar a 

abrangência destas oportunidades. (E3) 

Nessa questão específica, eu acho que quem sai mais em desvantagem acabam sendo 

as mulheres e não os LGBTs. Por uma questão do machismo, dentro do meio 

corporativo, que eu acho que é até mais forte do que o preconceito com relação à 

sexualidade. Na minha opinião. Tanto é que Gays mais afeminados, digamos assim, 

até poderiam sofrer mais preconceito. Eu sei que as mulheres reclamam de 

equiparação salarial [...]. Tiveram bastante demissões no ano passado. E a quantidade 

de mulheres demitidas foi muito maior do que os homens.  (E6) 

Nunca, nunca. A igualdade não tem em nenhum canto, em relação à sexualidade ou 

em relação ao que for. Até porque a gente também tem um outro fator nas empresas 

que é fator político. O fator político é o quê? Não é igualdade. É para o meu amigo. É 

para aquele que eu já tive relação. É para aquele que eu conheço, entendeu? (E10) 

 

Conclui-se nesta seção, acerca das vivências da amostra de indivíduos da iniciativa 

privada e da estatal, algumas divergências entre estes segmentos, e em específico acerca das 

políticas de diversidade, que correspondem a: 1) os profissionais da iniciativa privada possuíam 

maior propriedade de fala/ segurança acerca das práticas de suas empresas durante as 

entrevistas, inclusive as entrevistas foram mais objetivas e rápidas, com duração média de trinta 

minutos, porém nota-se maior militância LGBT nos profissionais da estatal; 2) a crítica 
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referente à omissão em trabalhar a dimensão orientação sexual esteve presente apenas nas 

entrevistas E1, E2, E4 e E10, dos empregados da estatal, o que se reflete nas buscas feitas no 

sites das referidas empresas. Foram digitadas isoladamente as palavras “LGBT”, “lésbica”, 

“Gay”, “bissexual”, “transexual” no campo de busca dos sites das empresas, tanto da privada 

quanto da estatal. Logo na primeira busca da palavra LGBT no site da empresa privada, foram 

encontrados doze resultados, entre eles o compromisso da empresa com a diversidade 

destacando o dia internacional contra LGBTfobia; a criação de um grupo de diversidade; a 

aderência da empresa ao Fórum de empresas e Direitos LGBT ao passo que no site da estatal 

não foi encontrado nenhum resultado; 3) os dois entrevistados que relataram conhecer pouco 

sobre política de diversidade atuam na estatal.  

 

4.2  PRECONCEITO/ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

A violação dos direitos humanos no mundo do trabalho é um fato reconhecido e 

fortemente combatido pelas organizações internacionais, conforme pontuado na revisão de 

literatura. A Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas, 

empresas, assim como o campo do direito internacional vêm atuando fortemente a fim de 

reduzir situações de preconceito e discriminação vivenciadas pela população LGBT no 

ambiente de trabalho. Nesta seção iremos analisar se os casos de preconceito presenciados 

dentro e fora do ambiente de trabalho possuem relação com o desenvolvimento da carreira dos 

entrevistados Gays. 

A colaboração que esta pesquisa visa lograr está centrada em apontar os fatores 

relacionados ao preconceito/discriminação, assim como indicar se tais vivências interferem na 

carreira do indivíduo Gay. As sugestões que emergem do estudo, em relação ao preconceito, 

ocorrem no sentido de mitigá-las.  

A heteronormatividade e o machismo são aspectos presentes nas trajetórias profissionais 

da população Gay, fato este identificado nas entrevistas E1, E2, E3, E6 e E7. As situações de 

discriminação estão relacionadas não apenas à questão da orientação sexual bem como às 

mulheres e negros, e são por vezes vivenciadas indiretamente e/ou observadas junto a outros 

colegas de trabalho, conforme entrevistas E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 e E9.  

Eu tive um exemplo com relação a isso. Mas não com o LGBT. Com o caso das 

mulheres que eu ouvi. Eu e meu departamento. Porque eu sou um menino, um homem, 
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e trabalho só com mulheres. E a gente senta perto da copa de café e ouviu dois homens 

falando sobre uma mulher que não era funcionária da empresa, uma mulher da vida 

pessoal deles. Mas de um jeito completamente não apropriado para ambiente de 

trabalho. Elas ficaram incomodadas. Isso foi levado para o RH por mim e eles foram 

repreendidos. Tomaram advertência e sofreram primeiro um cartão amarelo, digamos 

assim. E isso funcionou. Depois disso, parou. (E6) 

Ah, agora, com relação a discriminar outra pessoa, eu vi. Eu vi dessa mesma pessoa 

que praticou assédio comigo. Eu a vi falando de um técnico em tom pejorativo, assim, 

que... falando assim: ah, esse cara aí me falaram que ele é casado com outro homem. 

Tá aqui trabalhando com a gente. Tipo. É interessante isso. Parece que essa pessoa 

tinha uma obsessão em saber das outras pessoas, dos outros Gays. (E9) 

Eu tenho certeza que tem gente na empresa, pelo menos duas pessoas, que não me dão 

bom dia/boa tarde/boa noite porque eu sou Gay. Eu acho isso deselegante. Mas eu 

acho que é nessa sutileza que tem a questão dos Direitos Humanos. Eu não preciso... 

Já aconteceu comigo. Tenho certeza que um gerente bateu a porta na minha cara, 

porque eu sou Gay. Mas isso foi lá atrás, inclusive foi antes de eu me posicionar. (E4) 

Para Toledo e Pinafi (2012) os espaços que os Gays podem vivenciar situações de 

discriminação são os mais variados possíveis, podem ocorrer nas esferas públicas ou privada, 

isto é, nas relações de trabalho, na igreja, na família, dentre outras, adotando formas 

estigmatizantes. Nas entrevistas E6 e E8 foram relatadas situações de discriminação na esfera 

privada. 

[...] tipo ser zombado no colégio porque é bichinha, não sei o que lá. O que trouxe 

para a vida do entrevistado? É uma insegurança geral, pelo menos no meu caso. Assim 

do tipo: será que eu consigo dar certo, apesar disso? Isso lá trás, né? Será que eu vou 

ser aceito? E tem, pelo menos em mim, uma questão bastante grande da aceitação. Do 

que as pessoas vêem em de mim, que eu julgo estar vinculada a eu ser Gay. Tá? E ter 

sempre a dúvida de que as pessoas não me aceitam ou ter essa preocupação. Isso em 

mim. Não quer dizer que todo Gay tenha essa dúvida. (E8) 

 

A infância e adolescência são fases importantes no processo de construção da identidade 

Gay, e irão influenciar fortemente na construção da percepção que a pessoa tem de si mesma 

(CASTAÑEDA, 2007). O estigma relacionado à população LGBT e em específico aos 

indivíduos Gays, é algo presente na realidade desta população e se manifesta de formas 

variadas, e por vezes de modo muito sútil, ao que inclui: a percepção de que determinados 

segmentos profissionais são mais favoráveis ao Gay que outros, a concepção de que todo 

indivíduo Gay é um sujeito alegre e divertido, associação à fragilidade, as formas não se 

esgotam aos exemplos dados.  Conforme Souza e Pereira (2013), todos aqueles que se desviam 

dos padrões de comportamento heterossexual são estigmatizados. Situações tais como as 

descritas acima são observadas nas entrevistas E1, E2, E3, E7 e E10.  

[...] o fato, talvez, de ela ser afeminada ou demais ou nem precisa ser afeminado mas 

só de ter a condição de que fosse...de certa forma menor e então com certeza isso tem 

um reflexo na vida pessoal e também profissional da pessoa porque ela fica acanhada 
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ali e sem poder também participar de alguns, sei lá...Para ser gerente, por exemplo 

[...]. (E1) 

não vou entrar no grupo de diversidade da empresa, porque as pessoas vão achar que 

eu sou Gay. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é só porque você 

fala com um Gay que você é viado. Não é só porque você fala com uma lésbica, uma 

mulher fala com uma pessoa lésbica que ela vai se tornar lésbica. Não existe isso. Não 

existe. Ninguém está aqui para converter ninguém. Mas essa questão de: ah, eu não 

vou entrar porque vão achar que eu sou Gay também... então, não quero este tipo de 

coisa. Este é um tipo de preconceito também. Ela não quer estar atrelada a associar... 

ah, porque eu não tenho nada contra os Gays e as lésbicas. Nada contra. Por mim, eles 

podem ser livres, mas eu não vou participar do grupo. Tá bom? Por quê? Porque eu 

não quero. Porque não vai ser bom pra mim.  Porque eu não quero que as pessoas 

comentem. Este é um tipo de preconceito. (E7) 

Têm algumas atividades que você acaba vendo uma predominância de mulheres e de 

Gays. E o RH é outra. É outra. O RH permite talvez, esse "meu jeito irreverente", 

como ela disse. No atendimento também permita esse "meu jeito irreverente", como 

disse. Talvez em outras atividades, não. Então, aí eu não sei muito bem se foi nesse 

nível. Agora, até nisso, foi implícito, sabe? Foi demorado. Por que (incompreensível)? 

Porque não é para você. Você não tem o perfil. Que perfil que precisa? Ah, tá na 

cabeça de quem indica. Não é uma coisa tão explícita [...] O termo usado foi 

irreverência. Eu não sou irreverente. Eu não sou uma pessoa irreverente. Eu sou uma 

pessoa até bem contida. Sou uma pessoa contida. Posso aparecer alguma irreverência? 

Na amizade, na copa. Mas no meu ambiente de trabalho, eu sempre fui muito contido. 

E fui muito prático. Eu sempre fui assim. Tanto que a minha gerente nem falou... 

Claro que eu sou questionador. Mas, irreverente? Não era irreverente. Isso me marcou. 

E isso me linkou muito com a situação de ser Gay. (E10) 

Na entrevista E10 verifica-se a interferência do Habitus na construção das identidades 

femininas e masculinas na estrutura social, o qual estabelece quais atividades são consideradas 

adequadas para homens e mulheres, estando o RH associado à última. Neste modelo o homem 

é o ser dominador e a mulher o ser dominado. A homossexualidade masculina é comumente 

associada à feminilidade, e também relacionada à fragilidade, delicadeza e irreverência, estando 

o individuo gay na condição de dominado.  

A forma de preconceito mais recorrente ocorre de modo indireto e através de “piadas” 

e brincadeiras, tal qual como pontuado por Irigaray, Saraiva e Carrieri  (2010), Caproni Neto e 

Bicalho   (2012), Ferreira e Siqueira (2007), Collins e Rocco (2015), Instituto Promundo (2016), 

Eccel e Flores-Pereira (2008), e está presente nas entrevistas E2, E3, E4, E6, E7 e E9.  

Existem muitas brincadeiras feitas no ambiente de trabalho que, mesmo em tom de 

brincadeira, traz um fundo preconceituoso. Mesma forma como você parou de brincar 

com piadas racistas e piadas xenófobas, mas ainda (assim) as piadas que... de 

homossexuais para Gays ainda não pararam. Elas continuam. Elas são fortes. Entre 

eles. E, sabendo em que pode ter uma pessoa por perto, eles não pensam duas vezes. 

Antes de realmente falar besteira, de uma conotação pejorativa. Pode ser o Gay, 

também pode ser os héteros, na verdade. Porque a grande maioria é hétero. Quando é 

muito homem com quem você está, eles acabam soltando brincadeiras em que 

pejoram a sexualidade da pessoa. Independentemente de quem ela seja. Não importa 

o que a pessoa está passando [...]. Então, certas brincadeiras, por ser questão cultural, 

são aceitáveis. (E7) 
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Eu trabalhava em São Paulo e tinha uma moça contratada [terceirizada]. Ela 

trabalhava no empreendimento. Ela era uma conhecida minha, uma chegada, mas não 

uma amiga muito íntima. Ela trabalhava em outro setor. Um dia eu passei, falei com 

ela e tal e saí. Depois ela veio me contar que, quando eu saí, comentaram no setor: Ih! 

Lá vem a flor. Aí ela falou assim: antes flor do que espinho, porque tem muita gente 

por aí que é espinho. Eu já tinha saído. (Então ela...) E isso me marcou muito. Porque... 

quer dizer... tem aquela coisa velada. Quer dizer, na minha frente ninguém fala nada. 

Mas, por trás, soltam a piadinha e tudo mais... Mas aí ela foi e interveio a meu favor. 

(E3) 

 

Situações de discriminação de modo direto são menos comuns de serem identificadas 

no ambiente de trabalho, contudo ainda ocorrem em alguns ambientes de trabalho, 

principalmente em áreas mais operacionais, de engenharia, obras e/ou com profissionais em 

menor nível de formação, onde os modelos tradicionais são mais rígidos. Foram relatadas 

situações de discriminação de modo direto nas entrevistas E2, E5 e E9.  

Eu vejo mais casos, assim mais concretos, em áreas operacionais, por exemplo, lá na 

área xyz, que numa brincadeira um rapaz, um profissional da operação, colocou uma 

mangueira de pressão no ânus do outro colega [...] Isso foi há uns anos e resultou em 

advertência, não teve demissão. (E2) 

Verifica-se que no trecho acima é utilizado o termo “brincadeira”, o que identifica a 

violência simbólica associada à violência física, banalizando as situações de violência. 

Comportamentos como estes deveriam ser inadmissíveis tanto no ambiente de trabalho quanto 

fora dele. Não é possível identificar se o profissional agredido era Gay ou não, pois não é 

informado. Porém, a violência associada à sexualidade é explícita. A violência em consequência 

do machismo acomete não somente homossexuais como não homossexuais, e devem ser 

coibidas e/ou ter uma penalidade atribuída. Cabe ressaltar que os profissionais das entrevistas 

E2 e E9 atuam em áreas de operação, ainda que o primeiro em regime administrativo. Na 

entrevista E4 é destacada a presença de uma cultura machista em áreas de operação e obras, 

conforme trecho “Eu trabalhei em empreendimentos de obras, que talvez seja um dos piores 

em termos de cultura. Ali tem quase como se fosse uma cultura própria.” Na sequência o 

entrevistado relata ser de costume à ida ao “Bordel” no final do expediente, constituindo-se 

como uma prática denominada de “batizado” pelo gerente, quando da chegada de um 

funcionário novo. O convite e mesmo o hábito relatado representa uma situação desconfortável 

para um empregado Gay. 

Outra forma de preconceito presente no ambiente do trabalho é o assédio moral, e 

caracteriza-se por condutas que evidenciam violência simbólica contra o empregado. As formas 

de humilhação sofridas por um funcionário podem ocorrer de muitas maneiras: ameaças, 

exposição ao constrangimento, injúrias, difamações, humilhações. Elas podem ocorrer entre 
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colegas em mesmo nível hierárquico funcional ou entre uma liderança e o subordinado. Para 

Carrieri et al. (2013), o assedio moral compromete no exercício diário da atividade laboral, 

reduzindo o engajamento e comprometendo a saúde do trabalhador, resultando por vezes no 

adoecimento do indivíduo assediado, caso este identificado na entrevista E9. 

[...] eu tive uma experiência negativa assim que me afetou muito. Já até te falei por 

cima disso, antes da entrevista. Agora, como é uma coisa mais formal dá vontade de 

sumarizar isso. Porque vem como uma dor assim, mesmo. Mas foi uma pessoa 

específica que começou a se interessar muito pelo minha vida pessoal. E a gente 

trabalhava principalmente em ambientes operacionais [...]. E ela começou a me testar 

com relação a isso. E aí, no começo, eu sentia que... não conseguia diferenciar muito 

onde que estava a brincadeira e achava que era brincadeira o que não tinha muito a 

ver. E muitas coisas eram muito sutis. E depois disso foi se intensificando e se 

intensificando cada vez mais. E aí eu comecei a ser induzido pelas piadas, pelas 

colocações que essa pessoa fazia de que a minha condição não era bem-vinda dentro 

da empresa. E especificamente no lugar onde eu trabalhava. E até que se o meu 

gerente, eventualmente, ficasse sabendo que eu era Gay, que isso também poderia ser 

um fator de exclusão da minha pessoa dentro da gerência ou dentro do meu cargo. 

Nisso acho que entra até as questões anteriores. Essa questão de que você poderia 

estar num cargo ou no outro. Então, isso durou quase uns dois anos e foi crescendo... 

E eu comecei a não distinguir, eu comecei a perder minha percepção dos meus 

direitos, mesmo. Eu comecei a não me ver mais como um cidadão de Direito. Isso me 

atrapalhou na minha vida pessoal também. Muito. Isso foi bem... E aí o momento mais 

extremo, eu fui até a psicóloga do RH da empresa e quando ela atendeu o telefone, eu 

falei assim... e ela perguntou o que eu queria, eu falei que eu precisava de um 

aconselhamento. E era um aconselhamento, mesmo, que eu queria. Eu não tava indo 

lá para fazer nenhuma denúncia, nada.  Era tipo olha, está acontecendo isso e tal. Não 

estou sabendo como lidar e ela me falou: cara, você... eu não aguentaria três meses 

isso. (E9) 

Conforme prevê a OIT, o Trabalho Decente é um “trabalho adequadamente remunerado, 

exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna” 

(PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE PESSOAS LGBT NO MUNDO DO 

TRABALHO, 2015, p.9). Neste sentido a empresa deve atuar na prevenção de situações de 

discriminação e que afetam a saúde do trabalhador. A organização precisa dar tratamento para 

casos desta natureza, ao que inclui um canal de denúncia, ouvidoria ou mesmo a atuação do RH 

em empresas de pequeno e médio porte. Caso a organização possua serviço de saúde para os 

empregados, recomenda-se que o indivíduo assediado se direcione a este para um primeiro 

atendimento/orientação. Sendo esta a prática identificada na entrevista E9. Nota-se que a 

empresa teve uma atuação importante, onde a psicóloga e uma assistente social da organização 

estiveram ao lado do trabalhador assediado até que ele estivesse seguro para levar esta questão 

à diante, tanto via ouvidoria como ao gerente imediato. Em um primeiro momento ele decidiu 

por levar o problema ao seu gerente imediato, e não para a ouvidoria. Na visão do entrevistado 

o gerente teve uma atuação que ele qualifica como “Nobre” e empática ao dizer “fui aprendendo 

a me pôr no lugar da outra pessoa e vendo que não tinha porque ter um tratamento diferenciado 
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ou mesmo de subtrair essa pessoa pela homossexualidade”, atribuindo a este fato como um 

ponto positivo na situação vivenciada.  

Na sequência a gerência programou uma palestra com toda a força de trabalho em que 

foi colocado o que se configuraria como assédio e discriminação e as punições cabíveis para 

tais atos. O gerente disponibilizou-se ainda a trocar a escala de trabalho dos dois, caso o 

profissional assediado assim o quisesse. O entrevistado não relatou o desfecho, mas deixou 

claro que encaminhou a questão à ouvidoria, porém não acompanhou as consequências para o 

indivíduo que o discriminava. Este fato demonstra que situações desta natureza ainda estão 

presentes nos contextos organizacionais e da sociedade em geral. Conclui-se a importância da 

empresa ao atuar sobre a ocorrência, bem como em coibir situações de discriminação futuras.  

As empresas ao construírem instrumentos normativos, tais como códigos de conduta e 

ética, onde são descritos os comportamentos esperados de seus trabalhadores e de toda cadeia 

de valor, devem comunicá-los demonstrando o enfrentamento do habitus dominante.  Não 

adianta construir instrumentos normativos e não os disseminar periodicamente. É fundamental 

que o empregado tenha ciência destes instrumentos, bem como faça o uso do mesmo. Estes 

documentos visam nivelar o entendimento acerca das condutas esperadas no ambiente de 

trabalho, o que engloba a cadeia de valor, a fim de combater situações de violação de direitos 

humanos. Nas entrevistas ocorridas todos os participantes demonstraram ter ciência do que é 

violação de direitos humanos no ambiente de trabalho. 

Do meu ponto de vista, violação pode ser não só com homossexuais, mas com 

mulheres, com negros, qualquer tipo (vamos dizer assim...). O preconceito é uma 

violação. Então, essa pergunta é bem abrangente. Não só para o indivíduo 

homossexual, mas para todas as classes que, vamos dizer assim, estão fora dos 

padrões. Então, eu acredito que seja isso. (E5) 

Violação dos Direitos Humanos no mundo do trabalho... Eu acho que o mais comum 

neste caso é assédio moral. De qualquer tipo. Desde o mais leve que esbarramos. Que 

vai muito junto com o machismo. Que daí também não é só o LGBT que sofre, mas 

as mulheres também acabam sofrendo dentro do meio corporativo. E também os mais 

graves que é xingamento, que é qualquer tipo de ataque verbal. (E6) 

Entendo como qualquer ação contra o trabalhador que venha o prejudicar por conta 

da sua identidade cultural e humana. Isso engloba qualquer violência física ou 

psicológica dentro do local de trabalho e também todas ações e condições 

preconceituosas que excluem também as pessoas do mundo do trabalho. (E2) 

Os instrumentos normativos visam nivelar as condutas e comportamentos éticos 

esperados, e neste sentido devem detalhar as medidas disciplinares cabíveis em face de 

determinados comportamentos desviantes. Nas entrevistas E5, E6, E8, E9 e E10 verificar-se 

que os participantes têm conhecimento da existência de medidas disciplinares por parte de suas 
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empresas. Nas entrevistas E1, E2, E6 e E7 constata-se a ausência/desconhecimento de punição 

para situações de discriminação nas empresas em que atuam. Nas entrevistas E1 e E8 os 

participantes desacreditam que exista um sistema de consequências para quem pratica atos de 

discriminação.  

Na companhia que eu trabalho hoje tem. Tem sim. Tem inclusive até no manual de 

procedimentos da companhia. Qualquer tipo de preconceito seja ele de raça, de 

orientação sexual, de qualquer tipo de preconceito, a pessoa é punida. Eu não sei qual 

tipo de punição que a companhia dá, porque eles não explicitam isso no manual. Mas 

tem sim [...] Até porque você tá no ambiente onde trabalham diversas pessoas e 

diversos tipos de pessoas, de segmentos, de orientações, de raça, de etnia. Então, você 

tem que tá aberto a todo e qualquer tipo de relacionamento. (E5) 

Eu nunca vi uma sanção, uma repreensão, com relação específica a homossexuais. 

Mas a empresa tem medidas. Ela tem o manual do empregado muito forte com 

diretrizes muito fortes. (E6) 

Comportamentos não condizentes com o ambiente de trabalho devem estar relacionados 

a medidas disciplinares específicas. A falta de comunicação e/ou clareza acerca destas sanções 

podem resultar num sentimento de injustiça e por vezes ao desinteresse e desconhecimento dos 

instrumentos. Nas entrevistas E1, E2, E3, E4 e E7, os participantes relataram desconhecer que 

suas empresas possuem medidas disciplinares contra o preconceito. Ao fato descrito é possível 

atribuir as seguintes razões: omissão por parte do empregado, pouca disseminação das medidas, 

falta de clareza por parte das empresas acerca das penalidades cabíveis em função de 

determinada violação, descrença/desinteresse por conta da cultura brasileira machista e/ou 

carência de dados estatísticos referentes a penalidades aplicadas. As razões listadas podem ser 

acumulativas inclusive, ao que pese: a ausência de dados estatísticos referentes a penalidades 

aplicadas pode levar os indivíduos a desacreditarem em tais medidas e por esta razão não se 

sentirem estimulados a tomar ciência. A hipótese da não existência de medidas disciplinares 

não caberia, pois a outra metade relatou ter conhecimento destas. 

Assim, existe... O canal funciona. Existe o canal, as demandas são tratadas, são 

respondidas... Agora se aquele atendimento é eficaz, aí eu já não saberia medir. 

Entendeu? Eu já não saberia dizer se há medida disciplinar, em função disso, eu nunca 

vi nada ser.... Mas eu também nunca vi nenhum caso. Então, não posso dizer que não 

tem. [...] Eu sei quais são as disciplinas que existem na empresa previstas nas normas: 

advertência verbal, advertência por escrito, suspensão... e por aí vai. Agora, não sei 

qual delas... (E3) 

 

Conclui-se, portanto, que as empresas comunicam seus instrumentos normativos com 

vistas a um ambiente mais justo e digno, porém pecam ao não disseminar quais penalidades são 

cabíveis em função de determinada violação, bem como transparência acerca das punições 

aplicadas.  
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Identificar os fatores que contribuem para o preconceito e discriminação é uma tarefa 

importante por parte das empresas e dos trabalhadores. É fundamental identificar e 

compreender o problema direcionando soluções. Nas entrevistas foram identificados diversos 

fatores, porém a cultura machista é apontada como causa principal nas entrevistas E1, E2, E3, 

E7, E9, E10 e C3. Na sequência e por ordem de frequência aparecem: gestores despreparados, 

políticas de diversidade mal consolidadas, segmentos com predominância masculina, 

terceirização, profissionais despreparados, desconhecimento de canais de denúncia/tratamento, 

não criminalização da LGBTfobia, dentre outros. 

Os efeitos da percepção do preconceito e discriminação na vida do indivíduo Gay são 

os mais variados possíveis, incluindo: comprometimento da autoconfiança, inibição das 

relações, fadiga, preocupação, dor, comprometimento da saúde mental, participação na vida 

laboral comprometida, percepção de impacto na carreira, sentimento de desvantagem, Gay 

afeminado sofre mais, papel limitado das empresas e perda de talentos. O preconceito interfere 

no desenvolvimento profissional dos indivíduos Gays e por consequência na carreira, e não 

apenas destes como de outras minorias sub judice dos valores dominantes. Ainda que a 

diversidade com foco na orientação sexual seja o foco desta pesquisa ela interage com outras 

diferenças, e neste sentido o indivíduo Gay pode possuir outras características como ser negro, 

deficiente, obeso. Sobre os efeitos do preconceito e da discriminação, aparece em maior 

frequência a categoria “percepção de impacto na carreira” – nas entrevistas E1, E2, E3, E5, E7, 

E8, E9, E10, C1, C2 e C3 - seguida por “participação na vida laboral comprometida” e “Gays 

afeminados sofrem mais”. 

Alguns adotam a política de dizer “isso não vai mudar, tenho que aceitar isso e bola 

para frente, vou me bloquear para tentar não sofrer bastante”, mas mesmo essas 

pessoas eu sinto que elas se sentem fragilizadas no processo e algumas, até para 

poderem tentar se desenvolver mais profissionalmente, aí que elas realmente vestem 

a roupagem heteronormativa, se esforçam para falar mais grosso, não revelam sua 

vida afetiva para ninguém, para poderem permanecer no armário na empresa num 

sentido de jogar a favor para ele poder crescer profissionalmente na empresa. (E7) 

 

Eu, por experiência própria dentro da companhia, eu não posso generalizar, mas eu 

vejo que esse tem sido um problema que as pessoas Gays e lésbicas estão enfrentando, 

ou seja, não é para ascender, ela não pode muito aparecer, entendeu? [...] lembra do 

John Browne que foi presidente da BP no período de 2007 a 2008, e que fez as grandes 

mudanças de diversidade – eu tenho em casa, vou te mandar – um cara passado nos 

seus 50, quase 60, e se descobriu que ele era Gay [...] se descobriu um caso Gay dele. 

Ele caiu. Entendeu, a cultura, o perfil da empresa, na minha opinião o perfil conta. 

Vamos mudar? Vamos mudar, mas nós estamos nesse momento ainda numa fase em 

que a gente deve prestar atenção que talvez você tenha suas trajetórias interrompidas. 

Eu não acho que isso seja uma coisa negativa, eu acho que ao contrário, é identificar 

essas situações de constrangimento e barreira que vai organizar a luta. (C1)       
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[...] elas limitam o tipo de pessoa que querem contratar e eliminam, por exemplo, uma 

pessoa que pode ser negra, uma pessoa indígena, um Gay pelo fato de achar ruim a 

forma como fala, (muito) ainda mais quando você é Gay também tem essa questão. 

Da forma como se porta. Se você for homem, a questão de ser afeminado também isso 

pode atrapalhar. Então, a empresa que discrimina todo esse tipo de coisa, não tem essa 

diversidade. Ela vai enfrentar mais resistência. Quando a empresa quer entrar na 

diversidade, ela tem que tirar todos os tipos de discriminação. (E7)      

 

[...] um amigo enfermeiro que estava comentando comigo que já teve problema em 

entrevista de emprego. Que para ele ficou muito claro que o problema, o motivo dele 

não ter sido contratado, foi exclusivamente a orientação sexual dele. (E3)           

 

 Acerca do aspecto participação na vida laboral comprometida, destacam-se: 

Quando eu sofri o assédio e o assediador me induziu a pensar que meu gerente, minha 

gerência me excluiria da gerência, que eu seria uma pessoa subtraída, uma pessoa de 

canto na gerência por ser Gay. Isso ilustra bem como que uma pessoa que não pode 

se assumir se sente. Porque o meu trabalho foi afetado nesse período que eu vivi assim. 

Eu me sentia menos motivado a trabalhar, bem menos motivado a trabalhar. E eu 

também me sentia menos motivado para as coisas fora do ambiente de trabalho. (E9) 

[...] você vai começar a ter algumas dificuldades no seu dia a dia por quê? [...] porque 

a outra pessoa talvez não goste de você, gratuitamente, porque você é Gay ou porque 

identificou que você é Gay. (E10) 

 A interferência na carreira em função de preconceitos vivenciados dentro e fora do 

ambiente de trabalho aparece aqui de forma clara, mas ela é de difícil caracterização. 

Normalmente não é evidenciada, ela fica no campo dos sentidos de quem a vivencia e/ou 

presencia. Um exemplo dessa evidência seria um candidato Gay para uma vaga de emprego 

que tivesse traços da sua orientação sexual e o entrevistador simplesmente o excluísse por este 

aspecto. Dificilmente isto seria verbalizado durante a entrevista, mas o indivíduo entrevistado 

poderia talvez identificar que foi desclassificado em função deste fato, como descrito no trecho 

acima (entrevista E3). Situações desta natureza são tipificadas na publicação do Instituto 

Promundo (2016) em que pesam quesitos tais como: “boa aparência”, o que geralmente exclui 

características presentes nas minorias (cabelo crespo, comportamentos afeminados, etc). 

Comumente as situações descritas acima são classificadas como vitimização e/ou 

invisibilizadas justamente por não apresentarem evidências. Nas entrevistas E5 e E9 foram 

relatadas situações que impactaram no desenvolvimento profissional dos entrevistados.  

Eu, na verdade, já passei por uma situação em outra companhia. Mas foi mais por 

atitudes que eu tive do que por preconceito das outras pessoas. Eu trabalhava numa 

outra empresa multinacional e eu reparei numa pessoa que trabalhava comigo. Eu 

achei bonito e eu me direcionei para essa pessoa. Falei meus sentimentos (tudo). E 

essa pessoa falou para o gestor dele e o gestor dele falou para minha gestora e a minha 

gestora falou comigo. Então, virou um círculo essa situação. Minha gestora me falou 

que isso não era uma atitude que eu tinha dentro do trabalho, porque ali nós éramos 

colegas. Eu não podia expor sentimentos para outras pessoas que eu nem sabia se iria 

compartilhar com meu sentimento. E aí eu fiquei meio numa situação (assim). É. 
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Constrangedora, porque quatro pessoas ficaram sabendo de uma coisa que era um 

sentimento meu. Então, eu fiquei meio constrangido e, depois, eu também vi que a 

minha atitude não deveria ter sido dessa forma. Porque nem todo mundo (às vezes) 

pensa, entende o seu tipo de sentimento. Então, isso me prejudicou na época, mas hoje 

é uma coisa que eu não faria. Não me exporia a esse tipo de coisa. Porque eu vejo que 

muita gente tem preconceito, seja através de sentimento ou alguma coisa do tipo, 

entendeu?. (Pesquisador: “Você acha que se você fizesse isso com uma mulher teria 

tido essa repercussão?”) Eu acredito que não. (Pesquisador: “Não teve impacto na sua 

carreira, por conta de alguma experiência de preconceito?”) Não. Não teve impacto 

nem nada. Mas ela me falou que era uma coisa que eu não deveria ter feito.  E aí 

depois, mais pra frente, vamos dizer uns três, quatro, cinco meses (depois), eu fui 

desligado da companhia. Eu acredito que tenha sido por isso também. Então, eu 

acredito que teve impacto (sim) na minha vida profissional, por conta disso. Eu 

poderia ter me desenvolvido mais na companhia. Eu poderia ter me desenvolvido mais 

na empresa. E eu acredito que essa atitude tenha impactado nesse desligamento. 

 

No ambiente organizacional a introjeção da heteronormatividade é tão forte que o 

indivíduo atribui a si uma responsabilidade/culpa que não lhe confere. Conforme Souza e 

Pereira (2013), uma sociedade heteronormativa privilegia o comportamento centrado nas 

relações heterossexuais, em que todos aqueles que divergem desses padrões são estigmatizados. 

Acerca da experiência relatada na entrevista E5 não se conhece todos os aspectos envolvidos 

no desligamento, mas tomando como base o registrado, interpreta-se que sua orientação sexual 

foi um dos fatores que interferiu na sua continuidade na empresa, sendo esta a conclusão do 

entrevistado ao final da pergunta.  Conforme Martins (2007), verificar a exclusão na prática 

nem sempre é uma tarefa fácil, pois o que existe são formas degradantes de inclusão, ao que o 

autor denomina de exclusão includente. Conforme verificado na entrevista E10: 

[...] eu realmente sou diferente aqui na empresa, porque eu sou empregado próprio, 

negro. E têm pouquíssimos empregados próprios negros de nível superior, como eu. 

Não no ambiente em que eu circulo. Tive oportunidades? Tive. Mas quais 

oportunidades, talvez, eu não tive por ser negro e Gay? Eu nunca vou saber. Agora, 

se a empresa se esforça para que as lideranças tenham um pensamento mais aberto, 

eu acho que talvez eu teria, quando eu pensasse atrás eu falasse assim: não, talvez, eu 

não tenha perdido nenhuma oportunidade. As oportunidades que surgiram foram essas 

mesmas que deveriam ter surgido. É porque na verdade eu já tive vários nãos. Mas os 

motivos dos nãos eu nunca vou saber. E nem procurei saber, nem questionei, sabe? 

Mas eu acho que essas coisas existem [...] o desenvolvimento profissional é uma coisa 

que quebra mais para o Gay. O Gay não vai tão longe, às vezes. Ele vai ficar ali, 

naquela atividade. Mas aquele Direito ali ele vai ter. Porque ele foi contratado.  

 

Outro aspecto ressaltado é que o preconceito tem um efeito maior na carreira de Gays 

“afeminados”. Fato constatado nas entrevistas E1, E2, E7, E8, E10 e C2. Comportamentos 

considerados mais delicados, como voz e o gestual impactam em maior grau.  

No ambiente corporativo [...] não me lembro de nenhuma situação que tenha me 

afetado negativamente. Não sei se... e também tem um ponto, né? Eu acho que tem a 

questão da aparência, de como você se porta. Apesar de talvez ter trejeitos, eu me 

sinto muito heteronormativo. E, isso conta como uma coisa positiva, porque você está 

dentro da normalidade. É diferente de você perguntar por um Gay superafeminado. 

Como, por exemplo, já teve privação de emprego, não de forma clara, mas que o RH 
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entendeu que o gestor não contratou a melhor pessoa, porque não tinha nenhum 

motivo senão o motivo da pessoa, do candidato, ser muito afeminado. Então, assim, 

não se tem essa claridade, mas se tem essa percepção. (E8) 

 

Porque ele era um Gay mais explícito. Aquele outro que é menos explícito, aquele 

outro que pega mais a cultura de postura, a forma de falar, a forma de cortar o cabelo, 

a forma de demonstrar o que é, eu acho que ele passa por menos dificuldades. (E10) 

 

Mas essa ideia de um filtro, um concurso para você entrar, ele ajuda, então o fato de 

você ser negro, muito Gay, pouco Gay não pesa tanto, apesar que vai, vai encontrar 

ali, tem algumas coisas, porque tem exame médico, têm algumas coisas que também 

podem virar fonte de discriminação de um elemento, um homem muito Gay, naquele 

sentido que ele desmunheca demais, é muito feminino, então precisa também ver isso, 

quais são os elementos usados num processo de entrada, na seleção. (C2) 

 

Para Souza e Pereira (2013) existe uma naturalização do modelo heterossexual pelos 

homossexuais, onde os próprios homossexuais discriminam uns aos outros, contudo neste 

contexto o que se constata não é a discriminação conforme aponta o autor, mas uma leitura de 

que a identidade Gay quando expressada/manifestada coloca o indivíduo em posição vulnerável 

e em desvantagem aos demais Gays que não a possuem.  

Uma vez constatada a discriminação e o estigma no ambiente de trabalho, reduzir suas 

ocorrências coloca-se como um desafio importante para as organizações e para sociedade em 

geral. Dentre as diversas formas de coibir estas violações foram identificadas em ordem 

decrescente de incidência: as políticas de diversidade, aceitação da sexualidade freia o opressor, 

treinamento de gestores e equipe, código de ética e conduta, punição de quem discrimina, dentre 

outras em menor frequência, mapeadas nas entrevistas E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9 e C2.  

O seu trabalho, realmente, é muito importante. Porque talvez quem tá lá em cima 

trabalhando com essas políticas dentro da empresa, ela não tem o conhecimento disso 

de a quem que caberia essa abordagem e como essa abordagem – dessas pequenas 

coisas – (assim...) Tem que ser um trabalho muito estudado, antes de ser feito. Só que 

aí você acaba ficando numa sensação às vezes de impotência. Porque você vê a pessoa, 

às vezes, como eu falei... sendo diminuída, por ser mulher, por outras coisas e ninguém 

fazendo nada. (E9) 

 

Neste caso, evidencia-se a importância de efetivar as ações das políticas de diversidade 

assumidas, passando da condição burocrática, externa ao sujeito, para outra, internalizada no 

discurso corrente, revelação das orientações e procedimentos que reconhecem o direito de se 

expressar amparado pelo sistema por onde ele transita. Quando o indivíduo Gay trabalha em 

um ambiente seguro a aceitação da sexualidade é a melhor forma de frear o opressor. Consiste, 

portanto, num ativismo onde, empoderado, ele pode se colocar como um agente promotor das 

transformações. Fato relatado nas entrevistas E3, E4, E7 e E8. 

 

Eu acho que a partir do momento em que eu me aceitei, com total naturalidade, eu 

acho que isso mudou a maneira como as pessoas também me encaravam e me 

tratavam. Então, eu acho que, antes, quando isso não estava claro, mas ainda ficava 
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com aquela mentalidade da não aceitação e tal. Nessa época, eu sentia essas 

brincadeirinhas. Inclusive, no ambiente de trabalho. É, mas, depois que isso virou um 

ponto pacífico para mim, realmente eu não vivi mais nenhuma experiência nesse 

sentido. (E4) 

 

 

O treinamento dos gestores e da equipe também é fundamental para a construção de um 

ambiente acolhedor à diversidade. A liderança tem um papel importante na construção de um 

ambiente acolhedor, onde as dificuldades enfrentadas por determinados segmentos da 

sociedade possam ser compartilhados e melhor compreendidos por aqueles que não as 

vivenciam, bem como tratadas por todos que compõe a equipe, conforme proposto nas 

entrevistas E2, E6, E7 e E9. 

 

Tem que ter uma formação gerencial em relação à temática; tem que formar os líderes 

de equipe em relação à temática; sensibilização, a identificação dos LGBTs não num 

sentido de carimbar, mas de reforçar um apoio. Não é um vitimismo, é uma questão 

de tentar minimamente ali corrigir diferenças que são colocadas. Então acho que tem 

que ter incentivos, principalmente nas lideranças e, no meu caso, eu vejo que as 

lideranças estão mal formadas, elas exemplificam a prática LGBTfóbicas [...] (E2) 

 

Então, a gente viu nosso grupo de diversidade... lá a gente tem tentado conscientizar 

os gestores que muitas vezes eles têm funcionários que se identificam como LGBT, 

mas ninguém sabe. (E6) 

 

 

Os aspectos levantados e descritos, no que se refere à discriminação e seus impactos na 

carreira, apresentam-se consoantes aos verificados/apontados pela Organização internacional 

do Trabalho (2015), Instituto Promundo (2016), Toledo e Pinafi (2012), Souza e Pereira (2013), 

Chung (1995), Collins e Rocco (2015) e Fielden et al. (2016). 

 

4.3    COMING OUT E IN CLOSETED NAS ORGANIZAÇÕES: 

 

 O valor diversidade consiste em reconhecer e valorizar as pessoas, independentemente 

de sua etnia, orientação sexual, condição social, crença religiosa, etc. Perpassa pela ética e o 

respeito aos direitos humanos. Contudo o processo de reconhecimento e valorização da 

população LGBT no mercado de trabalho é algo muito recente e ainda está restrito a 

corporações de grande porte. Para a população Gay o processo de construção da sua identidade 

representa uma fase complexa, culminando com o início da fase adulta e a entrada no mercado 

de trabalho. A construção da identidade homossexual perpassa por um ciclo que engloba o 

entendimento, amadurecimento e aceitação da sexualidade, culminando ou não com o Coming 
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Out. A negação ou omissão da homossexualidade está associada a diversos fatores sociais como 

a aceitação da família, a rejeição em espaços religiosos, bem como melhor trânsito nas relações 

de trabalho, tal qual como proposto por Castañeda (2007). Nesta seção foi analisado quais as 

implicações da revelação da orientação sexual para o desenvolvimento da carreira do indivíduo 

Gay. 

A revelação da orientação sexual é um dilema na vida de muitos Gays, pois envolve 

questões religiosas, sociais, políticas, e/ou econômicas, e representa uma etapa importante 

como sujeito de direito. Conforme Nunan (2003) o processo de revelação da orientação sexual 

Gay representa uma ruptura na heterossexualidade presumida e constitui uma etapa importante 

na aquisição de uma identidade homossexual positiva.  

Destacam-se nos últimos dez anos no Brasil uma agenda positiva de direitos 

conquistados pela população LGBT, incluindo o direito ao casamento, a adoção e o uso do 

nome social pela população trans. Nota-se que cada vez mais este grupo vem encontrando 

respaldo social e/ou jurídico na construção de uma identidade positiva, contudo o ambiente de 

trabalho e suas práticas irão interferir diretamente neste processo. Organizações que possuem 

políticas de Responsabilidade Social tendem a promover ambientes mais abertos ao processo 

de “sair do armário”, sendo esta uma decisão única do indivíduo. Cabem às organizações prover 

espaços favoráveis para tal, sem que este fato se coloque como um problema para o trabalhador 

homossexual. Conclui-se que ambientes abertos e seguros promovem o “Coming Out”, 

conforme proposto nas entrevistas E1, E2, E3, E4, E6, E7 e E8. 

E aí eu sou um pouco mais pragmático e menos idealista. Se eu for no ambiente em 

que isso não é tão bem aceito, eu vou aos poucos. Se eu for num ambiente que isso é 

totalmente aceito, vai embora. Tranquilo (E8) 

 

É só garantir que aquele ambiente não te restrinja. Não te comprima. Não faça você 

menor. Eu acho que nós todos tendemos à abertura. A estabelecer... As relações que 

a gente estabelece são pra fora. É bem aquela questão do neurônio que vai 

estabelecendo novas conexões: os dendritos. Eles vão se... áreas do cérebro vão se 

conectando em áreas diferentes quando existe um ambiente favorável ao 

conhecimento, ao crescimento, ao aprendizado. E aí quando o ambiente ao redor é 

tóxico, ele vai cortando essas conexões e aquilo vai atrofiando. Então, a gente tem 

uma tendência natural a se ramificar, a se multiplicar. E, então, eu acho que é 

simplesmente permitir. Não é nem questão de afirmar, mas permitir que esse 

movimento natural (ele) se estabeleça. (E4) 

 

[...] quando eu entrei, como eu já era amigo do Fulano, do Beltrano e etc, que já eram 

expostos na empresa, eu cheguei lá meio que no caldeirão. Entendeu? Então... Tanto 

é que eu entrei lá, depois de um mês mais ou menos, que daí eu comentei abertamente 

com meu chefe. Meu chefe falou: não, eu já imaginava, mas fica tranquilo. E ele super 

instigou a eu falar mais de mim, entendeu? Super abertamente. E os funcionários, da 

mesma forma. Sem problema nenhum. (E6) 
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Ano passado, eu assumi abertamente que eu era Gay [...] Fiz no Facebook, inclusive 

[...] Quando o grupo de afinidade aqui da empresa foi lançado, eu ouvi comentários 

nos corredores das pessoas criticando que a empresa estava abrindo, fazendo um 

grupo para as pessoas LGBT. Que a empresa estava jogando dinheiro fora ao colocar 

budget, ao colocar verba nesse tipo de grupo. E, sim, que deveria cuidar de 

sustentabilidade, não cuidar de Direitos Humanos. Porque cuidar de LGBT é falar de 

Direitos Humanos diretamente. E quando eu coloquei esse vídeo, no Facebook, as 

pessoas aqui no trabalho, no dia seguinte, a recepção foi muito boa. As pessoas me 

elogiaram e tudo mais. Então, as pessoas sabem no trabalho inteiro que eu sou (que 

eu sou) Gay. (E7) 

  

Estudo proposto por Ferreira e Siqueira (2007) constatou que ambientes mais favoráveis 

à diversidade acabam impulsionando o “sair do armário”. É o caso das entrevistas E3, E4, E5, 

E6, E7 e E8, onde estes se declaram totalmente assumidos.  

Eu me considero uma pessoa, totalmente, 100% assumida. Mas eu não penduro uma 

bandeira no pescoço. Então, eu vivo minha vida normal. Mas qualquer pessoa que 

estiver aqui sentada, se surgir um assunto de casamento, eu vou falar a experiência 

que eu tenho. Sem nenhum problema. Mas também se surgirem outros assuntos, eu 

não vou falar: eu sou Gay, mas eu acho que a política é isso, isso e aquilo.  Entendeu? 

Então, assim, para mim, é aquilo que eu falei da naturalidade. Eu encaro com 

naturalidade. Se surgir um assunto, eu vou falar. Se não surgir, eu não vou falar. (E3) 

Mas engraçado porque no passado realmente houve um divisor de águas na minha 

vida. Por muito tempo, eu não assumia para quase ninguém que eu era Gay. Ano 

passado, eu assumi abertamente que eu era Gay (...) Então, as pessoas sabem no 

trabalho inteiro que eu sou (que eu sou) Gay. (E7) 

É uma conquista minha, de sei lá, dois anos atrás. Nem isso... Um ano e meio atrás. 

É, em que eu me posiciono dessa forma aberta, inclusive, com pessoas, mesmo dentro 

da companhia, que eu nunca vi na vida. É, então pra mim, é um processo recente (E8) 

Todos os entrevistados da iniciativa privada (E5, E6, E7 e E8) relataram ser um fato 

recente a “saída do armário”. A aderência recente da empresa em que atuam ao Fórum de 

empresas e direitos LGBT coloca-se como um aspecto favorável a esta decisão. O 

posicionamento da empresa representa um divisor de água na vida destes trabalhadores, assim 

como dos trabalhadores que buscam trabalhar em ambientes mais justos e abertos à diversidade 

e não necessariamente homossexuais. Cabe ressaltar que a empresa antes de aderir ao Fórum já 

tinha nos seus valores, o respeito à Diversidade. 

Atuar em empresas que tenham políticas de Responsabilidade Social pode representar 

maior segurança, contudo nem todos os profissionais sentem-se confortáveis para fazer a 

revelação da sua orientação sexual e isto deve ser respeitado. É o caso das entrevistas E1, E2 e 

E10, em que a revelação da orientação sexual é feita apenas a grupos restritos dentro do 

ambiente de trabalho ou exposto apenas se alguém pergunta, conforme relatado na entrevista 

E9. Cabe destacar que ambos profissionais atuam na empresa estatal, sendo dois deles 

profissionais atuantes em unidades operacionais. 
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É, no trabalho poucas pessoas sabem [...] Depois da transferência, eu acho que posso 

até falar abertamente, infelizmente ainda para algumas pessoas, mas aí eu acho que já 

é um tabu meio que meu...”vou falar pra essa pessoa...”, mas na verdade eu tenho 

vontade de falar abertamente, naturalmente para todo mundo mas ainda não consigo, 

então já é uma deficiência minha [...] eu evito falar, por mais que eu tenha vontade de 

que isso seja tratado naturalmente mas, infelizmente, ainda, de certa forma, eu 

escondo [...] eu falei mesmo faz questão de dois meses para cá. E muito poucas 

pessoas. Acho que duas, só essas duas. (E1) 

 

A minha identidade sexual eu gerencio no sentido de estar muito mais aberto para 

pessoas muito mais próximas a mim, então, são os meus amigos no meu trabalho que 

efetivamente eu me coloco mais como eu sou. (E2) 

 

Pois é, né? Eu tendo a não falar sobre orientação sexual dentro do trabalho. Eu tendo 

separar isso. Cara, eu nem sei por quê? Eu não sei por quê. Eu até pensei em mudar 

dessa forma, sabe? Pegar e falar: ah, não. Porque o padrão das conversas com o 

pessoal de trabalho e tudo mais eles sempre falam namorada, não sei o quê. Eu rio e 

falo que não. Mas rio assim bem descarada e assim: para (né?). Vai ficar falando de 

namorada? Nesse nível? Eu deixo claro pra eles, sabe? Mas eu não sei se eu devo 

falar. Até porque pra falar com a minha família, eu gastei uma energia muito grande 

para contar [...] Quando você expõe sua orientação sexual, eu acho que a relação fica 

até mais fácil. Porque a pessoa, quando você conta... claro que aqui no trabalho eu 

contei para várias pessoas que eu tive um trato de amizade. Que eu escolhi como 

amigo.  (E10) 

 

Na entrevista E1 foi colocado pelo entrevistado que a transferência dele de uma área 

com hábitos mais heteronormativos para uma área mais “aberta”, ainda que dentro de uma área 

operacional, permitiu que ele se sentisse mais confortável para revelar sua orientação sexual, 

ainda que para um grupo restrito, embora ele reconheça a limitação pessoal com o tema. Vale 

ressaltar que o profissional atua em uma área operacional, situada em uma cidade de interior, 

ambiente ainda muito masculinizado e menos aberto a diversidade, contudo ele fica 

subordinado a um escritório na capital de São Paulo. Na entrevista E10, embora o profissional 

atue em um cenário completamente oposto, na capital do Rio de Janeiro e em ambiente 

administrativo, o desconforto em expor sua orientação sexual ocorre em função do desgaste que 

foi a sua aceitação no ambiente familiar. Conforme propõe Soliva e Silva (2014), a família tem 

uma forte influência na construção da identidade dos sujeitos e neste sentido percebe-se que as 

relações domésticas são estruturas de poder que configuram um esforço de heterossexualização 

compulsória.  

Ambientes não favoráveis à revelação da orientação sexual e o medo de 

comportamentos preconceituosos por parte dos colegas de trabalho estão relacionados ao “in 

closeted” e são relatados nas entrevistas E5 e E8. De acordo a Gedro (2009) para Gays e 

lésbicas o medo de rejeição por parte dos colegas de trabalho, além do sentimento de estarem 

expostos a assédio moral ou discriminação, compromete uma postura aberta e autêntica no 

ambiente de trabalho. 
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Hoje em dia, para mim, eu tô tranquilo. Eu me exponho. Mas, eu acredito que 

internamente, dentro da própria empresa que eu trabalho muita gente não se expõe por 

algum medo ou algum tipo de (de, não sei)... de insegurança [...] por represálias de 

outra pessoa, não sei. (E5) 

Talvez um ambiente não favorável, num ambiente que não receba esse 

compartilhamento, não há como ser positivo. Porque se as pessoas não vão receber de 

uma forma positiva... melhor você ficar quieto. (E8) 

 

Com relação às estratégias de sobrevivência utilizadas por indivíduos homo e bissexuais 

para sobreviver em um ambiente de trabalho heterocêntrico, a pesquisa realizada por Irigaray e 

Freitas (2013) apontou a existência de três tipos de categorias quanto à identidade social: 

“totalmente assumidos”, “parcialmente assumidos” ou “não assumidos”. Neste estudo foram 

identificados apenas indivíduos nas categorias “parcialmente assumidos” e “totalmente 

assumidos”. Porém nas entrevistas E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8 e E9, durante a trajetória 

profissional dos mesmos, foram utilizadas estratégias para a não revelação da orientação sexual, 

principalmente no início da carreira. Dentre as estratégias adotadas, destaca-se: adoção de 

comportamentos heteronormativos, uso do termo namorada, retração por autodefesa e omissão 

da vida pessoal. 

Então, no início, minha primeira estratégia era omitir qualquer detalhe sobre minha 

vida afetiva. Então, eu não preciso falar que sou Gay, simplesmente, porque não falo 

de relações. Se as pessoas não sabem nem que eu sou (que eu sou) casado, que eu sou 

solteiro, esse não é um assunto. Não precisa ser trazido. Mas em algum momento, essa 

estratégia falha. Porque não é simplesmente pelo fato das pessoas uma busca de 

empatia, elas quererem saber da sua da sua vida pessoal. (E4) 

[...] Já fiz a estratégia de tentar me sociabilizar trocando meu namorando como uma 

namorada e colocando tudo no feminino. Já tentei – a princípio no meu local de 

trabalho. (E2) 

Ah, mentir, mesmo. Ah, peguei uma menina bonita. Nossa. Fui na balada. Aquela 

menina é bonita, hein? Comentários em almoço. Ah, você viu tal pessoa? É. Bonita, 

mesmo. É. Pegava, tal, tal, tal. Ah, gosto de futebol sim. Este tipo de coisa que os 

héteros gostam de falar que eu... que a gente até vira os olhos. (E7) 

 

A satisfação associada ao “Coming Out” está presente na maior parte das entrevistas, o 

que aponta para a importância da promoção de ambientes de trabalho que respeitem e valorizem 

o trabalhador. Dos aspectos relacionados ao Coming Out, foram identificados em maior 

frequência o engajamento do trabalhador e a melhora dos relacionamentos interpessoais, 

seguido por Sentimento de integridade, Mudança de atitude e Bem estar (figura 8).  
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Figura 8: Aspectos relacionados ao Coming Out. 

Fonte: O autor. 

 

Para maior parte dos entrevistados (E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8) o Coming Out está 

associado ao engajamento nas atividades laborais.  

Quando você expõe o que você é, o que você gosta, o que você sente, como você é 

fora da empresa e dentro da empresa, porque isso eu acho que desacorrenta, tira um 

peso. Acho que isso gera “eu sou quem eu sou no trabalho”, acho que isso empodera 

mais, acho que isso estimula, isso trabalha a autoestima, acho que a pessoa se torna 

mais engajada mesmo, de estar trabalhando. (E2) 

Há um engajamento. Porque você é mais franco naquilo que você faz. Você é mais 

sincero. (É...) Quando você tem a sua orientação sexual, as pessoas sabem que você é 

Gay e que você não liga para isso, você se torna uma pessoa... mais, como eu posso 

dizer, mais, você se torna uma pessoa com mais pró-atividade. (E7) 

Num ambiente que está receptivo pra isso. Eu acho que esse é um ponto relevante. (É) 

O sair do armário, ele é... eu acho muito positivo. A minha experiência, pelo menos, 

foi. Das pessoas que eu conheço, foi. Porque ela colocou, ela tirou uma barreira, ela 

tirou uma divisão... Muitas vezes imaginária da pessoa que tá... do Gay. (É) De que 

não pode fazer, não pode compartilhar. Então, acho que esse é o principal diferença 

que sim. Impacta no engajamento. Você se sente mais integrado. (E8) 

Ah, eu acho que esta pergunta é bem propositada, porque a resposta é positiva. Se a 

pessoa se sente acolhida no ambiente do trabalho, ela vai trabalhar melhor. (Ela é...) 

Eu acho que... que ela expor a condição e ter naturalidade isso vai trazer uma fluidez 

para o trabalho dela. Acho que... Cara, você passar oito horas do seu dia ou, no meu 

caso, que viajo e fico muitos dias seguidos com as mesmas pessoas [...]. (E9) 

 

O individuo Gay ao não identificar barreiras para expor sua orientação sexual, acaba 

sentindo-se mais confortável consigo mesmo, interferindo positivamente nas relações 
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interpessoais dentro do ambiente de trabalho, como identificado nas entrevistas E1, E2, E4, E5, 

E7, E8 e E10.  

No começo, eu era mais reservado. Depois que eu me expus, até minha supervisão 

chegou em mim e falou que eu me abri mais, que eu fiquei mais solto depois que me 

expus. Aí eu comecei a participar dos grupos dentro da empresa, mesmo. Grupo de 

diversidade e tudo. Então, para mim foi bom. Eu achei que foi tranquilo ter me 

exposto, vamos dizer assim. Mas foi bem legal e agora o pessoal que trabalha comigo 

sabe. Na minha equipe são 9 ou 10 mulheres. Só tem mais um cara. Então, ele também 

é super de boa. A gente sai para almoçar junto. Às vezes a gente até brinca. Super 

tranquilo. Não tem problema nenhum, agora, com isso. (E5) 

Eu achei bacana, porque é uma forma de você se aproximar das pessoas e fazer 

amizades. Porque estar oito horas com a pessoa do seu lado. E quando você não faz 

isso, você não cria amizade, não cria vínculos profundos, porque você tem medo que 

a pessoa descubra. Quando você não tem mais essa coisa te prendendo, você realmente 

consegue ser você, a pessoa consegue conversar com você mais tranquilamente. 

Então, você consegue afinar mais lastros, criar laços mais fortes com as outras pessoas 

(E7) 

Sim, sem dúvida. Sim, há uma transformação. Um dado interessante. Não sei se vale 

colocar na pesquisa. Mas, (é...). A gente fez uma pesquisa voluntária com 

funcionários. A empresa pequena. 54 % dos colaboradores responderam 

voluntariamente a pesquisa sobre o tema LGBT [...] O que eu acho baixa, mas que, 

curiosamente, é uma participação alta, uma pesquisa voluntária, de um tema que não 

compete a todo mundo. É... Desta pesquisa, a gente perguntou: você tem contato com 

alguém – parente, amigo, familiar, sei lá, amigo de trabalho e tal – que se identifica 

como LGBT? E, 90% respondeu que ‘sim’. Então, assim, desse universo 90% falaram 

que sim. E, aí, a gente.. E, aí perguntou: a sua relação com essa pessoa alterou depois 

dessa revelação, que você tomou conhecimento disso? Aí, não alterou em nada, 

positivamente e negativamente. É... 1% respondeu negativamente. Que foi tipo um 

indivíduo; 70% respondeu positivamente. E os 29% disseram que não alterou em 

nada. (É) Isso tudo para dizer: sim, eu acredito que existe uma correlação. (E8) 

 

O respeito da organização às características do profissional, que inclui a orientação 

sexual e a expressão de gênero, resulta em um maior engajamento da força de trabalho, 

colocando-se com vantagem competitiva para os negócios. Nas entrevistas, além dos aspectos 

citados acima, foram associados ao “Coming Out”: sentimento de integridade; bem-estar e 

mudança de atitude (Figura 8). O sentimento de integridade aparece nas entrevistas E1, E2, E4, 

E8 e E10. 

Com certeza! Porque é você íntegro ali! Quando você está íntegro numa relação, a 

relação com certeza tem novos horizontes. Se você já coloca pontos finais ali a relação 

não desenvolve, então, claramente isso interfere. (E1) 

 

Verifica-se que o Coming Out gera benefícios diretos para o indivíduo Gay, tanto no 

nível psicológico quanto físico. Interfere positivamente nos relacionamentos interpessoais, 

promove um sentimento de integridade e gera o aumento do bem-estar do trabalhador. A 

satisfação no ambiente organizacional leva a uma maior identificação com as atividades 
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realizadas na empresa. Neste sentido o Coming Out nas organizações está diretamente 

associado à satisfação no trabalho e ao aumento do engajamento do trabalhador conforme 

detalhado acima, bem como aos demais aspectos apresentados nesta seção e que corroboram 

aos estudos apresentados por Gedro (2008), Nunan (2003), Souza e Pereira (2013), Ellis e 

Riggle (1996), Lyons, Brenner e Fassinger (2005) e Santos (2016). Conclui-se desta forma que 

uma cultura de inclusão e diversidade pode impulsionar o desempenho individual, e não apenas 

para as pessoas LGBT como para toda a força de trabalho. O elo crítico entre o desempenho 

individual e a inclusão desta população é o engajamento dos funcionários (BRUNSWICK 

GROUP, 2015).   

 

4.4 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (DE INDIVÍDUOS GAYS E DA POPULAÇÃO 

LGBT) 

As empresas, uma vez compostas por pessoas, precisam estar atentas às transformações 

sociais. O investimento no desenvolvimento profissional de seus trabalhadores e a consequente 

melhora de desempenho para os negócios estão em grande parte relacionados. Farias (2014), 

em estudo sobre o processo de gestão de carreira, concluiu que a qualidade de vida no trabalho 

é um aspecto importante para os trabalhadores. O tema prazer no trabalho aparece como fator 

de interferência na retenção de talentos. Neste sentido e levando em conta um cenário mundial 

cada vez mais desafiador para as organizações, em que negócios surgem e desaparecem em 

velocidade nunca antes vista, a necessidade de inovação e retenção de talentos nas organizações 

são aspectos fortemente considerados pelos maiores players globais.  

Nesta seção serão apresentados os desafios e as melhores práticas quanto à promoção 

do desenvolvimento profissional de indivíduos Gays no contexto nacional, baseadas nas 

entrevistas concedidas pelos consultores em Diversidade, mas também considerando as 

contribuições apresentadas pelos indivíduos Gays. 

O respeito à diversidade e a inclusão no mundo dos negócios estão associados aos 

valores e princípios das organizações, e estão também relacionados à reputação e imagem. 

Empresas que adotam políticas de Responsabilidade Social demandam da liderança e dos 

CEO´s maior conscientização acerca da sua responsabilidade na garantia e no respeito aos 

direitos humanos, o que inclui a mitigação de toda e qualquer forma de discriminação. O pacto 

global, compromisso voluntário e mundial, conta com a aderência de mais de 12 mil 
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organizações signatárias articuladas, e contempla dez princípios, estando o princípio 6 

associado a eliminar a discriminação no emprego.  

A importância da Diversidade para o mundo dos negócios está associada a diversos 

fatores como o bem-estar do trabalhador, retenção de talentos, reputação e imagem, valor ao 

negócio e melhora nos indicadores de ambiência, conforme identificado nas entrevistas C1, C2 

e C3. 

Então, além da história dos casais parceiros... isso transita pela ambiência. Transita 

pela ambiência e vai ter impactos diferenciados dependendo – e a gente pôde 

comprovar isso, se o ambiente onde a medida foi instituída era mais masculino ou 

menos masculino – como a gente teve situações parecidas, teve os bancos e depois 

teve as elétricas, as energéticas, Eletrobras, Eletronorte, Eletronuclear, Itaipu, 

Petrobras, a gente pôde dar esse comparativo que uma medida pode ter mais reação 

negativa dependendo, não é da quantidade do homem nela, é digamos assim, da 

macheza que envolve aquele segmento [...]. (C1) 

Então, olhando para o meu aspecto, assim, como líder e como parte da comunidade, 

eu penso que os meus colegas, que também fazem parte, se sentem orgulhosos de estar 

aqui. Voltando para os negócios. Sabe? É bom para companhia. Eu me vinculo aqui 

por alguma razão. Não é porque a empresa tem um plano, uma licença-maternidade 

estendida, porque eu não tenho intenção de ser mãe. Não é porque eu tenho vale-

transporte ou vale-refeição, ou por que eu posso tirar minhas férias x y z. Não. Eu saio 

diariamente da minha casa sabendo que, aqui, existe um espaço que é mais aberto do 

que na sociedade [...].  Então, se você é uma empresa que dá a cara e diz, assim, eu 

tenho, eu faço, eu aconteço, os candidatos começam a olhar para você, assim como eu 

vim para cá. Foi essa a razão que eu vim trabalhar aqui [...] E se essa empresa está 

pensando nisso, eu acho que eu quero ir lá e ver o que acontece. Eu vim e hoje sou 

parte da mudança. Essa semana eu estou comemorando dez anos.  (C3) 

Qual a importância da diversidade é uma boa pergunta, porque não tem muito estudo 

no Brasil, não tem muita coisa, então a diversidade como tema vem entrando muito 

pela onda dos valores, vamos dizer assim, por uma convicção. Eu tenho um quadrinho 

que eu mostro ‘o fruto do diálogo com os presidentes’, que eu pergunto pra eles – em 

vez de eles me perguntarem só “por que eu tenho que investir em diversidade?”, como 

eles me chamam como consultor ou no fórum LGBT, então eu devolvo e pergunto 

para eles para aprender – e aí eu vi que é um consenso entre eles de um tripé: eles 

dizem “a gente investe em valorização da diversidade porque é a coisa certa a se fazer 

ou seja está ligada à normativa de Direitos Humanos, a valores, a princípios. tem a ver 

com a escolha que a gente fez, os acionistas das nossas empresas, os dirigentes ou 

donos das nossas empresas, aí eles fizeram escolhas em relação à identidade da 

empresa que aí tem a missão, visão, valores...” e então isso também pesa e é bem 

importante, eu coloco bastante ênfase nisso porque isso é um eixo que se outras coisas 

mudarem – se você tem uma normativa no país que mude a Constituição, por exemplo, 

ou deixa de ser como ela é ou qualquer outro rolo que possa acontecer – é muito legal 

saber que as empresas estão falando de...reconhecendo que tem um eixo na identidade 

delas. E o terceiro motivo, todos esses são interligados, é assim: “puxa, isso, por 

intuição ou por leitura de algumas pesquisas, ou pelo que as pessoas falam, a gente 

reconhece que isso adiciona valor. Para o negócio, entendido negócio [...] (C2) 

 

Conforme pontuado na entrevista C2 são escassos os estudos no Brasil acerca da 

importância da Diversidade, conforme colocado por Eccel e Flores-Pereira (2008). A inclusão 
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da população LGBT no mundo do trabalho ocorre também por consequência de uma agenda 

produtiva de direitos no Brasil e no mundo, que teve seu início na década de setenta com a 

Revolução de Stonewal. No país o reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo 

ocorreu através de uma decisão do Superior Tribunal Federal em 201128 e foi um marco para a 

população LGBT. Os movimentos sociais e políticos pró-diversidade tiveram um papel 

fundamental na narrativa histórica das minorias, como da população LGBT, o movimento das 

mulheres, negros e deficientes, e que vieram a resultar em normativas legais, promovendo 

direitos iguais entre homossexuais e não homossexuais, o que inclui o direito ao casamento, 

conforme colocado na entrevista C1.  

[...] eu acho que nós vimos crescer nessa ultima década, uma agenda muito produtiva 

de direitos, uma agenda muito produtiva da demanda, uma luta por direito que se 

constituiu numa agenda, ampla. Então você tem os segmentos LGBT; você tem a 

população negra, os afrodescendentes; você tem uma virada dos direitos das mulheres, 

com uma criticidade crescente contra a discriminação, incluindo uma juventude que 

se incorpora ao pensamento feminista [...] e o outro grupo que fez a diferença é a 

comunidade LGBT com essa agenda, que é uma agenda de visibilidade [...] Então eu 

vejo que é nesse contexto que se insere a luta por direitos da comunidade LGBT. E 

tem, na minha opinião, dois movimentos fortes da comunidade LGBT: um que é a 

luta por reconhecimento das parcerias, ou seja, a forma de reconhecimento da 

sociedade pelas uniões de casais parceiros do mesmo sexo. Eu acho que isso muda o 

debate na sociedade sobre os indivíduos e a sua orientação sexual, porque vai fazer 

um enfrentamento com a sociedade heteronormativa. 

 

Cabe ressaltar a importância das normativas legais na promoção e garantia de direitos 

da População LGBT no mundo do trabalho, tanto no contexto nacional como internacional, 

conforme apontado nas entrevistas C1, C2 e C3. 

A outra coisa que eu acho que é muito importante, que a gente não falou até agora, 

que está por legislação e que também impacta muito a cultura das relações e ambientes 

de trabalho são as adoções. As adoções, que é o segundo passo, não necessariamente 

a partir de uma união civil, então, de novo, isso é um debate que vale.. a adoção... para 

cada um desses momentos que você vai tratar com um grupo específico, requer ou 

exige que a empresa crie determinado procedimento para acolher àquela decisão e 

aquela medida que você tomou, que a empresa tomou e reportar. (C1) 

[...] as pessoas Gays começam a casar e ao casar elas começam a colocar demandas 

específicas, por exemplo, plano de saúde para os casais do mesmo sexo. Ainda hoje, 

mesmo com a lei, vamos chamar, com CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com a 

coisa toda, para mim é lei, porque há controvérsias, tem empresa ainda, ainda hoje – 

grandes empresas, grandes marcas – dizendo que voluntariamente oferecem plano de 

saúde para casais do mesmo sexo. Já não deveria mais ser. Aí é o princípio da 

igualdade. (C2) 

Então, para as americanas e europeias é mais simples. Porque isso acontece, às vezes, 

nos países por força da lei. Como é a lei de cotas? Então... Em alguns países tem isso. 

                                                           
28 Aprovação do STF ocorreu em 05/05/2011. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931>. Acesso em: 27 ago. 2017. 
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Você tem que implementar. Você não pode discriminar. Você tem que abrir... Então, 

eles implementam algumas políticas por força da lei e depois isso vai se tornando 

meio fluido. Então, eu acho que... Imagino o que para as empresas nacionais, a cultura 

seja um problema. (C3) 

 

No Brasil, além dos movimentos sociais e do Estado, as empresas tiverem um papel 

importante no reconhecimento de direitos iguais à população LGBT no mundo trabalho, 

influenciando positivamente o mercado nacional. Este foi o caso das Estatais, que adotaram a 

extensão de benefícios aos casais homossexuais antes de se constituir como um direito legal, 

conforme relatado na entrevista C1. 

[...] o reconhecimento dos direitos das pessoas Gays, lésbicas, trans, nas empresas, 

não se deu por ascensão a determinados cargos ou combate à discriminação [...] foi 

direto no assunto de reconhecimento como os casais parceiros de sexo diferente ou 

hetero. Então é uma mudança cultural extraordinária! Se num primeiro momento 

houve resistência, houve resistência a esse reconhecimento dos casais parceiros. O 

que é fantástico é que, ao contrário de uma legislação, primeiro houve “acolhimento 

dessa demanda”, para depois você ter uma normativa legal, que lhe desse suporte. Eu 

acho extraordinário, entende? [...] Aí tem uma coisa, lá nesse período [...] foi uma 

ordem unida, de decisão de empresas públicas... A Caixa, a Petrobras, o Banco do 

Brasil, a Itaipu e Eletronorte...fizemos uma frente unida pra fazer passar essa medida 

[...] A reação foi muito parecida em várias empresas. (C1) 

Quanto às iniciativas adotadas pelas empresas para garantia e promoção dos direitos 

humanos da população LGBT, destacam-se: extensão de benefícios, Grupos de afinidade/ 

diversidade, Instrumentos Normativos e Ações de comunicação, dentre outras conforme listado 

no quadro 4.  
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Quadro 4: Iniciativas identificadas nas entrevistas. 

Fonte: O autor. 

  

As práticas identificadas são aderentes às propostas por Mickens (1994), Day e Greene 

(2008), Bell et al (2011) e Pompeu e Pompeu (2015). Para Mickens (1994) a expansão de 

benefícios aos empregados homossexuais, em países que reconhecem o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, não se constitui como “expansão” e sim apenas uma aplicação justa 

da lei. O casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil é um direito legal conquistado pela 

sociedade. Os grupos de afinidade identificados visam criar uma atmosfera de confiança e 

operam ainda como um espaço de socialização e advocacy29 para a população LGBT.  

A comunicação tem um papel estratégico e muito importante na gestão de pessoas e na 

mudança de cultura de uma empresa, podendo dar capilaridade ao tema Diversidade dentro da 

organização. A comunicação se empregada de forma criativa é capaz de produzir materiais 

educativos e esclarecedores acerca da temática. Os instrumentos a serem desenvolvidos tanto 

podem ser físicos, tal como cartilhas e jornais, ou digitais, através de treinamentos EAD ou 

                                                           
29 Advocacy é o ato de identificar, adotar e promover uma causa. Consiste em um esforço para moldar a percepção 

pública ou  conseguir alguma mudança (AVNER, 2001).  

Iniciativas Identificadas Entrevistas

Extensão de Beneficios
E3, E4, E5, E7, C1, C2 e 

C3

Instrumentos normativos 

(Código de conduta/ética)
E3, E9, C1 e C2

Grupos de afinidade/diversidade. E6, E7, E8, C2 e C3

Ações de conscientização (Palestras, 

ações educativas, treinamento virtual, 

atividades de integração, cidadania 

corporativa, Aula funcional laboral com 

prof. Trans, etc.)

E6, E8 e C3

Avaliação sobre o tema LGBT. E6 e E8

Espaço de interlocução corporativo - 

Fórum de empresas e Direitos LGBT. 
C2, C3

Comissão interna pró diversidade E4, C1

Adoção de compromissos e indicadores C2, C3

Comunicação como instrumento de 

disseminação (informativos, newsletter, 

campanhas, página intranet, etc).

E4, E7, C1, C2 e C3

Adêrencia direta dos CEO´S E6, C2 e C3
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vídeos institucionais. O nível de comprometimento da Governança para o tema irá interferir 

diretamente neste processo. Atualmente muitas empresas vêm adotando ações de publicidade e 

marketing retratando a população LGBT em suas campanhas, mas ainda precisam melhorar 

suas práticas de RH, de modo que isto se traduza como valor aos negócios. A comunicação dos 

valores de uma empresa precisa ser disseminada reiteradamente, a fim de que não caia no 

esquecimento. A fala dos presidentes, por sua vez, tem um valor simbólico na aderência dos 

trabalhadores e de toda a cadeia de valor.  Alguns destes aspectos são identificados nas 

entrevistas E4, E7, C2 e C3. 

A comunicação teve um papel muito estratégico e muito bom porque foi muito criativa 

[...] de bolar, a gente fez conversas juntos para bolarmos cartilhas, vídeos. Isso chegou 

lá na loja. A prioridade do Carrefour foi chegar nas pontas, na loja. Até se descuidou 

um pouco do ambiente interno, da matriz, de alguns lugares que não tinham o cliente 

e foi lá para a ponta. Por que? Porque ali estava morando o conflito. Tinha muito 

problema do colaborador com o cliente, do cliente com o colaborador. Isso não é 

diferente porque eu trabalho também com essas organizações, com Walmart, Pão de 

Açúcar, é muito semelhante. Mas o Carrefour acreditou, acreditou e investiu nisso e 

deu super certo! A Avon, falar do ambiente interno, não teria muito que dizer, mas foi 

muito corajosa de colocar a questão queer na propaganda de um produto. Não foi para 

a televisão, mas foi para a internet e ela quebrou o paradigma e foi ótima aquela 

contribuição! ela tem mais desenvoltura no marketing, não vê problema com isso e 

ela fez bem feito! Foi muito elogiada a propaganda dela. (C2) 

Olhando um pouco para o nosso trabalho com o fórum. À medida, e o meu trabalho 

aqui em Diversidade sempre foi baseado no comunicar. Comunicá-los por quê? 

Esclarecer as dúvidas. Dizer que é possível. E eu faço isso meio que com tudo, que é 

do programa de diversidade. E antes eu penso: qual é o público que eu tenho que 

comunicar e o que tem que ele tem que saber? E o fórum fez isso muito bem com o 

nosso site. Faz isso em cada reunião do fórum. Você vai ter oportunidade de ver. Que 

é comunicar essa importância. Dizer dos indicadores. Ajudar as pessoas a saírem 

daquela fronteira entre eu não posso, eu não devo. a gente tem esse espaço na 

newsletter que fala sobre Coming Out. Se tiver gente interessada em falar naquele 

mês, ele vai falar como foi esse processo, contar, colocar foto namorado, se quiser. 

Isso acontece de forma muito fluida. Todo mês. A gente não força esta pauta, tá? A 

gente vê o que tá acontecendo [...] uma tática que a gente usou também aqui em 

Diversidade na empresa, que é meu presidente sabe que isso é importante, fala sobre 

comigo, discute as métricas, e desce para o primeiro nível de gerência dele, abaixo 

dele, a importância do tema. Mas, se isso for só top-down, como se costuma dizer, 

têm várias camadas aqui em cima, que nunca vão chegar lá. (C3) 

Neste sentido, O Fórum de empresas e direitos LGBT constitui-se como um espaço de 

interlocução empresarial, fundado e gerido por empresas, que através de um sistema de 

governança e reuniões periódicas compartilham as melhores práticas do mercado nacional e 

internacional. O propósito do Fórum é articular as empresas, organizações governamentais e 

não governamentais que representam ou atuam com a questão LGBT, em torno do compromisso 

com o respeito e a promoção aos direitos humanos LGBT. O Fórum conta ainda com dez 

compromissos e com indicadores de profundidade, e as empresas ao aderirem não precisam 
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necessariamente cumprir os compromissos na sua totalidade (INSTITUTO ETHOS, 2013). Na 

entrevista C2 é relatado como o espaço nasce e como vem sendo trabalhado. 

[...]eu como eu estava nesse meio, trabalhando esses temas todos de diversidade, eu 

vi que não dava para ficar só indo à reboque dessa cultura mais aberta, os grupos 

dentro da empresa, foi aí que eu tive a ideia de chamar as empresas para criar o Fórum 

de Empresas de Direitos LGBT, no nosso caso no Brasil, que aí ele se torna uma 

referência importante para falar do tema LGBT no Brasil, no meio empresarial. Com 

esse recorte, ele criou esse conjunto de empresas que topou se reunir e tomar conta 

desse Fórum – porque o Fórum é delas hoje, porque a gestão é das empresas, tem um 

sistema de governança deles, eu fui o que propus a reunião deles, a criação disso – 

mas agora dá pra gente dizer “avançou sim!” A gente tem não só esse grupo de 

empresas que era a elite, que estava vivendo bem, entre aspas, esse tema, porque nunca 

vai ser tranquilo, mas bem, com mais desenvoltura, pôde trabalhar essas questões 

dentro das empresas, elas estão articuladas e ajudando outras empresas [...] Para 

facilitar a vida, a gente, no âmbito do Fórum – e isso ilumina todas as práticas 

empresariais, você não precisa estar associado ao Fórum para seguir isso, mas o 

Fórum deu o caminho das pedras – então a gente criou ali, a espinha dorsal do Fórum 

são dez compromissos, que tratam do tema LGBT na relação da empresa com seus 

diferentes steakholders, então ele vai falar do ambiente interno, mas também vai falar 

de fornecedores e essas coisas todas. Ali tem um roteiro de boas práticas, do que é 

esperado [...] E como foram criados esses dez compromissos? De onde eles surgiram? 

Da agenda internacional de Direitos Humanos; da agenda da ONU ao lidar com o 

tema LGBT, o Livres e Iguais, a publicação da ONU; da legislação brasileira; dos 

planos nacionais – numa das publicações eu falo isso, que a gente pegou tudo isso daí 

para fazer uma agenda dos dez compromissos. (C2) 

  

A criação do Fórum de Empresas de Direitos LGBT e suas iniciativas é algo recente no 

contexto organizacional brasileiro. Constata-se que a abordagem da orientação sexual na gestão 

de pessoas no Brasil vem ocorrendo principalmente em empresas Multinacionais, conforme 

relatado nas entrevistas E6, C1, C2 e C3. O time de empresas nacionais ainda é tímido e 

predominantemente composto por escritórios de advocacia e estatais. Acerca dos desafios 

identificados no contexto nacional para o desenvolvimento profissional e a carreira da 

população LGBT estão: 1) a cultura Brasileira ao que pese um baixo senso de cidadania, 

apontada nas entrevistas C2 e C3; 2) a necessidade de um maior compromisso das lideranças e 

o devido apoio institucional, relatado nas entrevistas C1 e C2; 3) Planos de saúde mais plurais 

(incluir tratamento hormonal para pessoas transexuais, outras demandas da população LGBT), 

nas entrevistas C2 e C3. 

Essa explicação de diversidade genérica ainda é difícil a gente ter no Brasil. Ainda é 

uma ‘turma de elite’. Eu chamo mesmo e assumo. É um grupo de elite das empresas 

que está empurrando outras e o mercado e a cadeia de valor toda para pensar no tema 

da diversidade [...] quando você olha as signatárias, é gritante a presença de 

multinacionais [...] a gente tem que tomar cuidado com isso, é um problema para as 

empresas brasileiras, que a gente não fique muito atento à velocidade necessária para 

garantir aquelas coisas que as empresas gostam, que elas precisam disso, 

competitividade, sintonia com a sociedade... No tema que a National Geographic 
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chamou de “Revolução de Gênero”, que eu gostei, é preocupante que as empresas 

brasileiras não ganhem a velocidade que o tema está exigindo, porque aí a sociedade 

toda está numa velocidade de mudança muito maior que as nossas empresinhas. que 

a gente como Fórum traz as empresas que estão atuando, que estão fazendo coisas 

boas para elas virem. Das empresas que compõe o Fórum LGBT de empresas a maior 

parte é tudo multinacional, tudo transnacional. Você tem aqui um escritório de 

advocacia – agora tem mais um, acabou de entrar, Matos Filho, então quatro empresas, 

a Trench Watanabi, que tem parcerias internacionais, mas é uma empresa nacional; a 

Ambev, que é multinacional, mas o capital nacional, aqui e só. Ah, e a Braskem. (C2) 

Eu acho que o maior desafio é a liderança expressar isso como sendo um compromisso 

da empresa e assegurar esse compromisso significa dizer: “não aceito discriminação”. 

Então assim, isso é o código de conduta, legal, vão todos os documentos e tal, mas 

nesse caso é preciso verrrrrbalizar! E isso acho que está fazendo a completa diferença 

na vida e na história dos direitos quando uma pessoa, na posição de decisão, chega à 

conclusão “isto é importante para toda a companhia”. E, a pessoa, porque ela tem 

aquela posição de decisão, mesmo o sujeito que é contra sabe que dentro dessa 

perspectiva tem que pelo menos fazer uma reflexão diferente [...] Então essa 

imparcialidade na questão de determinados grupos, mulheres, negros, Gays, não são 

imparciais, eles são movimentados por uma cultura. Quem pode mudar isso? Quem 

tem o poder de decisão. Então acho que o desafio é esse. (C1)        

Não só brasileiras, mas também asiáticas. E aí o desafio é o mesmo. A cultura 

organizacional, às vezes, é uma visão muito familiar. Sem referências no Brasil com 

estudos que você vê: então, não tem, não sei de onde eu venho. Então, para as 

americanas e europeias é mais simples. Porque isso acontece, às vezes, nos países por 

força da lei. Como é a lei de cotas? Então... Em alguns países tem isso. Você tem que 

implementar. Você não pode discriminar. Você tem que abrir [...] Então, eles 

implementam algumas políticas por força da lei e depois isso vai se tornando meio 

fluido. Então, eu acho que [...] Imagino o que para as empresas nacionais, a cultura 

seja um problema. (C3) 

Se eu sou uma pessoa trans, eu tenho tratamentos de hormônio, eu tenho cirurgias que 

eu gostaria de estar fazendo e que, tudo bem que o sistema público no Brasil tem 

coberto isso, mas seria legal que a gente tivesse isso também previsto nos planos de 

saúde. Não tem, isso é uma coisa que a gente ainda está trabalhando para daqui a 

alguns anos a gente conseguir avançar com isso, sem querer desmontar o serviço 

público, aí é uma questão de princípio. (C2) 

 

Além dos desafios citados, diversos são os aspectos que dificultam trabalhar o tema da 

orientação sexual no universo corporativo. Um deles é a ausência de uma base de dados sobre 

a população LGBT, em que constem dados censitários, étnicos, sociais e econômicos (BRASIL. 

Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2016). No âmbito das organizações conforme coloca 

o Instituo Ethos (2013) ainda não é comum o RH aferir a orientação sexual dos trabalhadores, 

e nem é recomendável caso a empresa não possua histórico na valorização, promoção e gestão 

da diversidade. Mas se as empresas não sabem como é composto seu quadro de trabalhadores, 

que justificativa teriam para trabalhar a temática? Seria ela pertinente ou não de ser trabalhada? 

Ademais, as empresas, enquanto entidades representantes do discurso dominante (BOURDIEU, 

2014) podem ser classificadas como muito “masculinizadas” e “masculinizantes”, conforme 

relatado nas entrevistas E7, C1, C2 e C3. 
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Masculina no número, mesmo na base – quando a gente olha pesquisas entre as 

maiores empresas, que eu ajudo no Instituto Ethos, que a gente faz desde 2001 – 

mesmo na base ainda dessas 500 maiores, que seriam as mais chiques, as que têm 

acesso às melhores consultorias, os melhores entendimentos, deveria ser assim, mas 

mesmo na base, agora na última, 35% de mulheres, mesmo na base. Eu fico só olhando 

lá, a carreira, o topo da empresa, que aí tem 13%, mas elas, as nossas empresas, ainda 

são muito masculinas. São M, de masculinas. São M de masculinizadas. Os rituais, os 

processos, os procedimentos, o jeitão de decidir, de fazer, ainda mostra resquícios de 

um tempo em que as empresas foram feitas por homens, para homens, de homens, 

então, é o tal do padrão dominante institucionalizando tudo isso daí. E 

Masculinizantes porque elas te impõem mesmo um jeito de ser homem que às vezes, 

nem para um homem hétero interessa. Também, essas nossas empresas são HHH, são 

Hetero – eu crio tudo (risos) – são Heterossexuais no número de coisas, são 

Heterossexualizantes num sentido de impor um jeito de ser heterossexual e 

Heteronormativas ou Heterossexualizadas – que aí esse termo existe – que é a 

imposição de um jeito, de uma vida heterossexual, de um jeito de ser.   

  

Nesse estudo foi observado que as diferenças identificadas em relação às empresas 

públicas, de economia mista e empresas privadas, é que as primeiras ainda que precursoras na 

extensão de benefícios aos homossexuais tendem a ter uma cultura mais fechada em termos de 

iniciativas para inclusão, ascensão e desenvolvimento da população LGBT. Contudo, para 

alguns autores como Ferreira (2007), as empresas públicas garantem uma menor exposição a 

situações de discriminação para o trabalhador homossexual que as empresas privadas, em 

virtude também do acesso por concurso público, sendo este aspecto reforçado nas entrevistas 

E3, C1 e C2. Todavia, na seção sobre discriminação o que se percebe é que os indivíduos Gays 

que trabalham na estatal relataram mais situações de discriminação que os da iniciativa privada. 

Verifica-se que as práticas que vêm sendo adotadas pelas empresas da iniciativa privada 

signatárias do Fórum de Empresas de Direitos LGBT, predominantemente formado por 

Multinacionais representam um diferencial para inclusão do trabalhador homossexual.  

Das empresas multinacionais atuantes no contexto nacional que tem se destacado e 

apontadas nas entrevistas C2 e C3 figuram o Carrefour, Dow Química, Avon, 3M, Monsanto, 

AIG, e com destaque para IBM, citada nas entrevistas E10, C2 e C3. Das nacionais foram 

citadas a BB Mapfre, JLL, Mattos Filho Advogados, Trench, Rossi e Watanabe Advogados, 

Ambev. Das estatais precursoras foram citadas na entrevista C1 a Caixa, a Petrobras e o Banco 

do Brasil. 

Por exemplo, tenho um amigo que trabalhou na IBM que lá tem um grupo. Tem da 

diversidade, têm os Gays [...] eles se reúnem, eles falam, eles discutem e eles 

influenciam a política na empresa de uma forma coletiva. (E10) 

Então, a IBM tem boas práticas, tem cuidado com a questão de pessoas trans, por 

exemplo, não só o benefício ser igualitário, de oferecer o mesmo, mas o benefício de, 

por exemplo, plano de saúde, ele considerar a diversidade. (C2) 
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Existem as empresas que estão mais maduras. Você deve ter ouvido referência de que 

a IBM Brasil é uma delas. Talvez a mais citada e tudo mais. Mas, de qualquer forma, 

sim, as empresas têm implementado. (C3) 

A IBM tem diversas iniciativas com foco na construção de um ambiente de inclusão e 

diversidade. Dentre as citadas na entrevista C3 estão: a) newsletter mensal com temas relevantes 

sobre o que a empresa faz junto à comunidade de trabalhadores LGBT; b) Programa de 

Executivos assumidos que já tem mais de 50 executivos VPs da companhia, que saíram do 

armário e estão contando a sua história; c) Programa de Talentos assumidos que foi lançado 

recentemente para pessoas de posições mais baixas, como gerentes; d) Programa de Mentoria 

reversa que é uma oportunidade dos executivos da companhia falarem diretamente com uma 

pessoa LGBT e assim compreenderem os desafios vivenciados durante a trajetória profissional; 

e) e-mail corporativo exclusivo para as pessoas que querem se identificar e fazer parte do grupo 

de diversidade; f) Sessões de benchmarking periódicas junto a outras empresas com foco no 

compartilhamento de práticas e aprendizado mútuo. Os apontamentos acerca da organização 

colaboram aos apresentados por Thomas (2004), que destaca a IBM como uma das precursoras 

para o tema. 

Tomando como base as melhores práticas ora descritas e detalhadas neste estudo, 

espera-se que estas possam auxiliar as empresas que se encontram na busca de práticas de 

Recursos Humanos capazes de incluir a diversidade humana em sua dimensão mais ampla, 

tanto em gênero, raça, etnia, faixa etária, cultural, social, orientação sexual, religiosa, dentre 

outras.  

 

 

4.5 ELEMENTOS CRÍTICOS PARA UMA CULTURA PRÓ-DIVERSIDADE 

Com vistas à geração de um produto prático as organizações e tomando como base os 

aprendizados advindos deste estudo propõe-se um fluxograma (figura 9), cujo objetivo central 

é responder: como as empresas podem promover uma cultura de inclusão e que respeita a 

Diversidade? 

Para sua construção foi levado em conta os fatores considerados críticos dentro das 

organizações do trabalho e que podem impactar negativamente na trajetória profissional do 

indivíduo gay, e não somente destes, como de outros grupos vulneráveis (negros, deficientes, 

mulheres, LGBTS, etc).  



 
125 

 
 

O fluxograma destaca os principais aspectos, em ordem de criticidade, a serem 

considerados na mitigação de comportamentos preconceituosos e na construção de um 

ambiente mais plural dentro das organizações.  

 

Figura 9. Fluxograma de como as empresas podem promover uma cultura de inclusão e que respeita a 

Diversidade. 

Fonte: O autor. 

O fator considerado crítico e fortemente pontuado neste estudo refere-se ao 

compromisso da liderança. A liderança tem forte interferência na cultura de uma organização, 

quer seja aquela que promove as ditas “brincadeiras” ou piadas com cunho preconceituoso seja 

aquela que proíbe, o que aponta para a importância da capacitação deste grupo. Neste sentido 

o nível de comprometimento da Governança para o tema irá interferir diretamente neste 

processo. 

A comunicação organizacional se coloca como principal instrumento de disseminação 

das políticas de diversidade e demais instrumentos normativos, além disso, o resultado do 

estudo destaca a importância da valorização da comunicação interpessoal e da construção de 

espaços informais e favoráveis para construção de uma boa comunicação em seus ambientes 

internos.  
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A previsão e a aplicação de medidas disciplinares aqueles que cometem 

comportamentos tidos preconceituosos dentro das organizações, bem como a divulgação destas 

medidas, coloca-se como fator relevante dentro das organizações, no sentido de não fomentar 

um ambiente de impunidade.  

Pretende-se que este material possa auxiliar organizações comprometidas na construção 

de uma cultura organizacional que respeita as singularidades pessoais dos seus trabalhadores, 

impactando em maior qualidade de vida e no aumento do engajamento.  
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5. CONCLUSÃO 

O estudo investigou a interferência da orientação sexual na carreira do indivíduo Gay a 

partir de quatro objetivos específicos traçados, norteadores para o alcance dos resultados 

encontrados. Cada objetivo investiga um elemento e/ou aspecto verificado na literatura como 

crítico (positivamente ou negativamente) para inclusão e/ou ascensão da população LGBT no 

mercado de trabalho, sendo eles: o preconceito nas organizações, a revelação da orientação 

sexual, as políticas de diversidade, as práticas e os desafios das organizações no contexto 

nacional, a serem detalhados a seguir.  

O preconceito e o estigma em relação aos homossexuais ainda se coloca como um fator 

delimitador para a carreira destes indivíduos. Em maior frequência aparece a percepção de 

impacto na carreira, inclusive na fala dos consultores, principalmente em ambientes mais 

“masculinizados” e “masculinizantes”.  Identificar as barreiras no curso da carreira desta 

população é de difícil caracterização. Normalmente ela não é evidenciada, porque enquanto 

violência simbólica fica no campo dos sentidos de quem a vivencia e/ou presencia, parte de 

uma cultura heteronormativa que favorece comportamentos de discriminação, presente na nossa 

sociedade e não diferentemente nos espaços organizacionais. As situações de discriminação 

ocorrem mais comumente de modo indireto, em forma de “brincadeira” ou “piadas”, 

representando constrangimento e desconforto aos que sofrem com tais práticas. 

Neste aspecto, verifica-se que a discriminação está relacionada não apenas à questão da 

orientação sexual, mas a grupos de minorias como às mulheres e aos negros. A 

heteronormatividade, o machismo e o estigma são aspectos presentes nas trajetórias 

profissionais da população Gay, e trazem maior impacto para a carreira dos Gays considerados 

“afeminados”. Uma amostra pequena relatou ter vivido situações de discriminação com 

impacto na carreira. O profissional que sofreu assédio moral teve sua rotina laboral diretamente 

afetada, impactando no seu rendimento profissional e na sua saúde. Verifica-se que as áreas 

tidas como operacionais são as mais críticas para situações de discriminação. Sob este aspecto 

cabe ressaltar a desistência na participação desta pesquisa de dois profissionais da organização 

estatal, que atuam em áreas operacionais, ambos por receio e desconforto com a temática.  

A necessidade de se proteger e de reverter um sistema preconceituoso expressa a 

necessidade de elaborar, divulgar e exigir o compartilhar de novos valores e atitudes. Os 

instrumentos normativos, como códigos de conduta e ética, devem ser de conhecimento de 

todos os trabalhadores e de toda cadeia de valor. O estudo aponta a importância da disseminação 
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das medidas disciplinares cabíveis em função de determinada violação, bem como a 

transparência acerca das punições aplicadas, a fim de que não se estabeleça um sentimento de 

impunidade para a força de trabalho. Não por acaso, a cultura machista é o fator mais associado 

ao preconceito e discriminação, seguido de gestores despreparados e políticas de diversidade 

mal consolidadas. É na e pela cultura que a estrutura dominante impõe valores e os gestores e 

as políticas dela são representantes.  

Os efeitos do preconceito e da discriminação são os mais variados possíveis e vão desde 

o comprometimento da autoconfiança até a inibição de relações, fadiga, preocupação, dentre 

outras. Constatada a discriminação e o estigma no ambiente de trabalho, reduzir tais aspectos 

torna-se um desafio importante para as empresas, os trabalhadores e a sociedade em geral.  

Numa tentativa de romper com a cultura dominante, de homogeneização das diferenças, 

nas organizações que adotam políticas de diversidade, a expressão de uma identidade Gay 

positiva se coloca também como um ato político e como mecanismo importante parar frear as 

situações de discriminação, assim como o treinamento dos gestores/equipe e a punição de quem 

discrimina.  

Nesta perspectiva, o processo de revelação da orientação sexual, também denominado 

“Coming Out”, gera benefícios diretos para a rotina de trabalho do indivíduo Gay, tanto no nível 

psicológico quanto físico, interferindo positivamente nos relacionamentos interpessoais e no 

aumento do seu bem-estar. A satisfação no ambiente organizacional tende a gerar maior nível 

de engajamento na atividade laboral, podendo impactar positivamente na produtividade. 

Verifica-se, portanto, um avanço no que tange a inclusão de indivíduos Gays no 

ambiente de trabalho, principalmente em organizações de grande porte, como multinacionais, 

que sofrem em maior grau a regulação de órgãos internacionais (ONU, Pacto Global, OIT, 

dentre outras), influência de acionistas estrangeiros, e ainda a necessidade de adequação a um 

mercado cada vez mais competitivo em que pese às competências individuais dos seus 

colaboradores. O estudo demonstra que as políticas promovem um espaço de concorrência mais 

justo, porém o sentimento de desigualdade quanto à ascensão profissional ainda está presente 

para os indivíduos Gays e mulheres, em função de fatores políticos e culturais. Todavia, as 

Políticas de Diversidade e a adesão das empresas a estas tem se colocado como um fator 

importante para inclusão e ascensão da população LGBT no mundo do trabalho, tanto na 

percepção dos indivíduos Gays como dos Consultores em Diversidade entrevistados.  
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Conclui-se que as organizações que possuem políticas de diversidade são capazes em 

certa medida de resguardar os indivíduos Gays, ao assumirem compromissos na promoção de 

direitos iguais e ao não tolerar práticas de discriminação no ambiente de trabalho. Contudo, 

suas iniciativas precisam ser periodicamente disseminadas, e apoiadas tanto pelo CEO como 

demais lideres das organizações, para que uma nova cultura se expresse. As práticas sugeridas 

para este fim apontam para a necessidade de um ambiente aberto ao diálogo, através do 

aprendizado mútuo e de maneira pedagógica. Empresas que possuem políticas de diversidade 

e as disseminam tendem a promover um ambiente mais aberto e diverso, onde o trabalhador 

Gay se sente respeitado e seguro. Há melhora nas relações interpessoais e o engajamento do 

trabalhador, interferindo positivamente no seu desenvolvimento profissional. Cabe ressaltar que 

as políticas não geram efeitos vantajosos sobre os homossexuais em detrimento dos não 

homossexuais, mas sim reduzem as dificuldades enfrentadas por este grupo no mundo do 

trabalho, com vistas à garantia de oportunidades iguais. Uma cultura de inclusão e diversidade 

parece ser capaz de impulsionar o desempenho individual, não apenas para as pessoas LGBT, 

mas para toda a força de trabalho.  

As diferenças identificadas em relação às organizações estatais e privadas, é que as 

primeiras ainda que precursoras na extensão de benefícios aos homossexuais tendem a ter uma 

cultura mais fechada em termos de iniciativas para inclusão, ascensão e desenvolvimento da 

população LGBT, fato observado durante este estudo.  

Não obstante os valorosos depoimentos obtidos neste estudo para a compreensão de 

fatores que interferem na carreira do indivíduo Gay, as limitações deste estudo sugerem a 

necessidade de pesquisas futuras e complementares. Destaca-se a amostra reduzida e 

importância da produção de estudos quantitativos sobre os efeitos da orientação sexual no 

desenvolvimento profissional da população LGBT, estudos junto a organizações que sejam 

Benchmarking para o tema como a IBM e Carrefour, realizar pesquisa em segmentos de 

pequeno e médio porte onde o impacto para carreira do Gay, acredita-se, seja maior, estudos 

qualitativos de ambiência relacionados à diversidade e a inclusão, pesquisar os entraves no 

desenvolvimento profissional da população negra LGBT e investigar a trajetória profissional 

de executivos Gays.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE ENTREVISTA APLICADO AOS INDIVÍDUOS 

GAYS 

Idade: 

Etnia: 

 

Objetivo específico 1: Examinar a aplicação de políticas de diversidade no desenvolvimento 

profissional do indivíduo Gay.   

 

1. O que você entende por Políticas de Diversidade?  

2. Na sua opinião, que relação as Políticas de Diversidade têm atualmente com a vida 

profissional do indivíduo Gay? Explique sua resposta?  

3. Trabalha ou trabalhou em empresas que adotam políticas de diversidade? Se positivo, 

quais os principais pontos abordados e que diferença elas representam para os 

homossexuais?  

4. Na sua opinião, de que forma as empresas comprometidas com os direitos humanos 

LGBT contribuem para o desenvolvimento profissional do homossexual? 

5. Quais práticas você acredita serem capazes de promover o desenvolvimento da carreira 

do indivíduo Gay nas organizações em nível de igualdade aos demais colaboradores não 

Gays?  

 

Objetivo específico 2: Pesquisar se os casos de preconceito presenciados dentro e fora do 

ambiente de trabalho possui relação com o desenvolvimento da carreira dos entrevistados.  

 

6 O que você entende por violação de direitos humanos no mundo do trabalho? 

7 Você já teve alguma experiência negativa e/ou positiva por ser percebido como Gay na 

vida pessoal e no ambiente de trabalho? Quais impactos essa experiência teve em sua 

vida? 

8 Você já observou comportamentos de preconceito relacionados à sexualidade das 

pessoas homossexuais ou não, no ambiente de trabalho?  

9 Sua empresa tem medidas disciplinares para comportamentos preconceituosos 

relacionados à sexualidade das pessoas homossexuais? Se positivo, elas funcionam? O 

que você acha disso?  
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10 Você acha que existe a mesma oportunidade de trabalho, educação e desenvolvimento 

profissional para homossexuais e heterossexuais? Justifique sua resposta. 

11 Em relação a situações de discriminação e preconceito direcionadas aos homossexuais 

no ambiente de trabalho, quais fatores contribuem para essa ocorrência e como isso pode 

ser reduzido?  

Objetivo específico 3: Investigar quais as implicações da revelação da orientação sexual para 

o desenvolvimento da carreira do indivíduo Gay, em particular, e para o ambiente de trabalho, 

em geral. 

 

12 Como você gerencia a sua identidade sexual dentro do trabalho?  

13 O que você acha de expor sua orientação sexual no trabalho? 

14 Já fez uso de estratégias para não expor sua orientação sexual? Explique. 

15 Você percebe alguma associação entre a exposição da orientação sexual e os 

relacionamentos interpessoais no trabalho? 

16 Na sua opinião, que relação existe entre expor a orientação sexual e engajamento e pró-

atividade no ambiente corporativo? Explique sua resposta. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE ENTREVISTA APLICADO AOS 

ESPECIALISTAS: 

 

Objetivo específico 4: Investigar os desafios e as melhores práticas quanto a promoção do 

desenvolvimento profissional de indivíduos Gays no contexto nacional.    

17 Qual a importância da diversidade com foco a orientação sexual para os negócios? 

18 A promoção dos direitos LGBT tem encontrado menos resistência dentro das empresas? 

Explique. 

19 As empresas têm adotado práticas e políticas quanto à promoção do desenvolvimento 

profissional de indivíduos Gays? Poderia descrever quais práticas e políticas tem se 

destacado e quais empresas são referência nestas práticas?  

20 Você acha que empresas privadas e públicas possuem diferenças na dinâmica do 

trabalho no que se refere à promoção da carreira de indivíduos Gays? Explique.  

21 Quais são os principais desafios das companhias brasileiras em relação à diversidade e 

aos direitos LGBT? 

 

  



 
146 
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1
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APÊNDICE D – CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

Unidades de 

Análise 
Categoria Subcategoria (indicador) Entrevistas 

  

  

  

  

  

  

  

  

Igualdade de 

direitos no 

trabalho 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Sobre as Politicas 

de Diversidade 

  

  

Demonstram conhecer 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Reconhece a adoção pela empresa 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Dizem conhecer pouco o 

conteúdo 
3, 10 

Conflito discurso x prática 2,3,8 

Omissão quanto a orientação 

sexual 
1,2,4,10 

  

  

  

 

 

Contribuições das 

políticas de 

diversidade 

  

  

  

 

Perspectiva de emprego 2, 4, 6, 7, 9, 10 

Garantia (de igualdade) de 

direitos 
1,2,3,7,10 

Segurança (Resguardam o 

indivíduo Gay) 
1,5,7,9,10 

Não interferência na carreira 1,2,3,9 

Produtividade 2,4,6,7 

Engajamento 2,3,7, 10 

Desenvolvimento profissional 3,6,7,8,10 

Motivação/inovação 3,8,10 

  

 

 

Iniciativas 

propostas  

  

Iniciativas de conscientização 

(Palestras, debates, workshops, 

atividades de integração, etc.) 

1,2,6,7,8,10 

Cotas (negros, mulheres, Gays, 

trans) 
4,6,7 

Comunicação e divulgação da 

política 
7,9,10 

 

Requisitos e 

garantia de 

oportunidades  

  

Compreende que a empresa tem  5,8,9 

Condição desigual  2,3,4,6,7,10 
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Unidades de 

Análise 
Categoria Subcategoria (indicador) Entrevistas 

Preconceito, 

Estigma e 

Discriminação 

nas organizações 

  

  

 

 

Formas de 

ocorrência de 

comportamentos 

preconceituos 

  

  

  

  

  

Heteronormatividade e machismo 1,2,3,6,7 

Estigmatização 1,2,3,7,10 

Discriminação (Homofobia, 

sexismo, racismo) 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Piadas e "brincadeiras" 2,3,4,6,7,9 

Assédio Moral 2,9 

Comportamento hostil 4 

Preconceito velado 10 

Violência física 2 

 

 

Aspectos 

relacionados ao 

preconceito e a 

discriminação 

  

  

Participação na vida laborar 

impactada 
2,7,9,10 

Percepção de impacto na carreira 
1,2,3,5,7,8,9,10, 

C1 

Gay afeminado sofre mais 1, 2, 7, 8, 10, C2 

  

Medidas 

disciplinares contra 

a discriminação 

  

Desconhecimento  1,2,3,4,7 

Tem conhecimento 5,6,8,9,10 

Falta informação 1,5 

Desacredita 1,8 

Ausência/desconhecimento de 

punição 
1,2,6,7 

  

  

Fatores associados 

ao preconceito e 

discriminação 

 

Cultura machista 1,2,3,7,9,10, C3 

Políticas de diversidade mal 

consolidadas 
2,3,4 

Segmento da empresa pode 

interferir 
3, C1 

Gestores despreparados 1,2,8,9 

 

 



 
149 

 
 

Unidades de 

Análise 
Categoria Subcategoria (indicador) Entrevistas 

 

Preconceito, 

Estigma e 

Discriminação 

nas organizações 

  

Redução do 

preconceito e 

discriminação 

Politicas de diversidade 2,7,8,C2 

 

Treinamento do 

Gestores/profissionais 

2,6,7,9 

Aceitação da sexualidade freia o 

opressor 
3, 4,7,8 

Coming Out e In 

closeted  

nas Organizações  

  

Gerenciamento da 

identidade sexual 

no trabalho 

  

Parcialmente assumido (declara 

apenas se perguntam) 
9 

Parcialmente assumido (Grupo 

restrito) 
1,2, 10 

Totalmente assumido  3,4,5,6,7,8 

  

Fatores incloseted 

  

Sociedade heteronormativa 9 

Medo associado ao preconceito 7 

Ambiente inseguro 5,8 

  

Fatores do Coming 

Out 

  

Ambiente aberto e seguro 1,2,3,4,6,7,8 

Sentimento de desonestidade 

consigo 
4, 7 

Independência 7 

  

  

Estratégias na 

prática laboral 

  

Omissão da vida pessoal 1,4,7 

Retração por autodefesa 2,5,9 

Uso do termo namorada/o 2,6,8 

Adoção de comportamentos 

heteronormativos 
2,7,8 
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Unidades de 

Análise 
Categoria Subcategoria (indicador) Entrevistas 

 

 

 

Coming Out e 

Incloseted  

nas Organizações 

  

  

  

  

 

 

Aspectos 

relacionados ao 

Coming Out 

  

  

Relacionamentos interpessoais 1,2,4,5,7,8,10 

Mudança de atitude 3,5,7 

Bem estar 4,5 

Naturalização da sexualidade  4,7 

Sentimento de integridade 1,2,4,8,10 

Processo pedagógico 2, 7 

Apoio da liderança/equipe 3,4,7  

Engajamento 1,2,3,5,6,7,8,9 

  

  

  

  

 

Desenvolvimento 

profissional e 

carreira 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Importância para os 

negócios 

  

  

  

Atrai talentos C3 

Retém talentos C3, 6 

Bem estar do trabalhador e 

permitir que ele se desenvolva 
C2, C3 

Ambiência C1, C2, C3 

Valor e princípios C2 

Vantagem competitiva C3 

Reputação e imagem C1,  

  

Agenda produtiva 

de direitos 

  

  

Comunidade LGBT e movimento 

negro 
C1,  

Normativa legal C1, C2, C3 

Protagonismo das estatais C1,  

A atuação das empresas C1, C2 
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Unidades de 

Análise 
Categoria Subcategoria (indicador) Entrevistas 

  

  

  

  

  

  

Desenvolvimento 

profissional e 

carreira  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Iniciativas 

identificadas  

  

  

  

  

Extensão de Beneficios 
3,4,5,7, C1, C2, 

C3 

Instrumentos normativos (Código 

de conduta/ética, guia de 

comportamento/conduta, etc.) 

3,9, C1, C2 

Grupos de afinidade/diversidade 6, 7, 8, C2, C3 

Ações de conscientização 

(Palestras, ações educativas, 

treinamento virtual, atividades de 

integração, cidadania corporativa, 

Aula funcional laboral com prof. 

Trans, etc) 

6, 8, C3 

Avaliação sobre o tema LGBT 6, 8 

Programas de admissão com foco 

na população LGBT 
6 

Espaço de interlocução 

corporativo (Fórum de empresas)  
C2, C3 

Comissão interna pró diversidade 4, C1 

Adoção de compromissos e 

indicadores 
C2, C3 

Comunicação como instrumento 

de disseminação (informativos, 

newsletter, campanhas, página 

intranet, etc). 

4, 7, C1, C2, C3 

Aderência direta dos CEO´S 6, C2, C3 

 

Desafios 

  

Cultura Brasileira  C2, E3 

Compromisso das lideranças e 

apoio institucional 
C1, C2 
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Unidades de 

Análise 
Categoria Subcategoria (indicador) Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

profissional e 

carreira  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Desafios 

  

Planos de saúde mais plurais 

(incluir tratamento hormonal para 

pessoas trans, outras demandas da 

população LGBT). 

C2, C3 

  

  

Aspectos 

associados 

  

  

  

  

  

  

  

Machismo privilegia o Gay por 

ser homem face aos demais 

LGBT´S 

C1, C2 

Impactos para carreira (admissão 

e/ou ascenção)  
C1, C2, C3 

Advocacy C3 

Marketing x práticas internas C2 

Diagnóstico sobre população 

LGBT nas empresas 
C1, C2,  

Extensão de Beneficios não 

deveria ser visto como voluntário 
C2 

Carência de produção cientifica 

sobre o tema no Brasil 
C2, C3 

Resistência no ambiente 

corporativa para tratar do tema 
C2, C3 

Revolução cultural em curso C2 

  

  

 

 

Aspectos 

organizacionais 

associadas 

(empresas públicas, 

privadas, nacionais, 

multinacionais, 

segmento) 

  

  

Empresas públicas precursoras C1, C3 

Empresa pública garante maior 

proteção 
3, C1, C2 

IBM como referência 10, C2, C3 

Globais/Multinacionais atuam 

mais fortemente  
6, C1, C2, C3 

Varejo como segmento de 

exemplo 
C1, C2 

Empresas masculinizadas 7, C1, C2, C3 

 


