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1. RESUMO 

Tratar do tema diversidade é uma necessidade em um momento em que o mundo fala 

sobre Direitos Humanos e a sociedade fala cada vez mais sobre igualdade. Neste 

contexto, esta pesquisa busca conhecer um pouco sobre as dificuldades e situações 

vivenciadas por pessoas homossexuais no que se refere a inserção no mercado de 

trabalho. Esta é uma pesquisa bibliográfica e que utilizou como meio para a produção 

de dados a pesquisa narrativa. Tem-se como objetivo geral identificar quais são os 

desafios enfrentados pelo público LGBT em sua atuação ou inserção no mercado de 

trabalho.  
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2. INTRODUÇÃO 

É visível que o mercado de trabalho no Brasil ainda está abalado pela falta de 

oferta de emprego, afinal já é do cotidiano ver reportagens em telejornais, impressos, 

rádios, entre outras diversas mídias, que o desemprego chega às dezenas de milhões 

no país. Quando falamos sobre empregabilidade, a igualdade de gênero se torna mais 

um fator que requer atenção das oportunidades no mercado de trabalho, que tratando 

de igualdade nas oportunidades para todos, é nitidamente desigual. 

Na luta contra a desigualdade nas oportunidades do mercado de trabalho, além 

das mulheres, que por vezes apresentam dificuldades na hora de conseguir um 

emprego pelo simples fato de ser do gênero feminino, outro grupo também aparece 

reivindicando sua posição na sociedade e reconhecimento por parte das empresas e 

dos gestores, um grupo que é considerado minoria o público formado por Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais (LGBT). Além de lutar para conseguir um 

emprego em um mercado fraco e desestabilizado, precisa se manter forte contra 

possíveis preconceitos, contra a homofobias, contra o modelo de trabalho dentro das 

empresas e até mesmo uma cultura organizacional héteronormativa. Sem a pretensão 

de explicar os motivos de uma pessoa ser ou não LGBT, este estudo busca conhecer 

narrativas de pessoas homossexuais sobre o ingresso no mercado de trabalho.  

3. OBJETIVOS 

 O objetivo geral deste artigo é identificar se há e quais são os desafios 

enfrentados pelo público LGBT diante do mercado de trabalho. Como objetivos 

específicos pretende-se: analisar as oportunidades do mercado de trabalho para a 

população gay; colocar-se a escuta dos entrevistados e conhecer suas narrativas de 



situações vivenciadas na atuação profissional; verificar como a homofobia pode afetar 

no desempenho de um funcionário. 

4. METODOLOGIA 
 

Para a realização da pesquisa será utilizada como metodologia de produção de 

dados a pesquisa com narrativas. Segundo Nacarato (2018), pesquisar com narrativas 

é colocar-se a escuta do outro sem julgar, mas sim permitir-se conhecer a história 

vivida. Neste processo as entrevistas foram gravadas, cada participante definiu um 

pseudônimo pelo qual gostaria de ser chamado e, antes da utilização dos dados, as 

entrevistas transcritas foram apresentadas a cada participante, para que o 

entrevistado pudesse aprovar e autorizar a utilização dos dados. Utilizou-se ainda a 

pesquisa bibliográfica, para o estabelecimento de referencial teórico sobre o assunto. 

5. ENTENDENDO O QUE É LGBT 
 

Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexual é o significado para a sigla 

LGBT, qual, é a mais conhecida atualmente por pessoas que são homossexuais. Em 

uma tradução direta do vocabulário usualmente utilizado para se referir a pessoas 

deste grupo, homossexual é: “que se refere à homossexualidade; pessoas que se 

sentem atraídos (sexualmente e/ou emocionalmente) por pessoas do mesmo sexo.” 

(DICIO, online), sendo, portanto, esta terminologia utilizada para representar os gays, 

lésbicas e bissexuais. Os travestis “refere-se aos homossexuais cujas vestes e/ou 

comportamento denotam particularidades ou ações características do sexo oposto. 

(DICIO, online) E ainda, dentro da sigla LGBT, os transexuais são pessoas “cujo a 

identidade de gênero (masculino e feminino) é incompatível com aquela atribuída a 

nascença, identificando-se como pertencentes ao sexo oposto”. (DICIO, online). 

Para entender o porquê das reivindicações do LGBT no mercado de trabalho é 

importante compreender de onde vem ou surgiu a possível intolerância com os 

membros desse grupo é algo enraizado na cultura da sociedade ou se é algo pontual 

que varia de pessoa para pessoa.  De acordo com Pompeu e Souza (2018 apud Louro, 

2004) a homossexualidade e a pessoa homossexual foram inventadas no século XIX 

onde no início, as relações de pessoas do mesmo sexo eram consideradas atividades 

indesejáveis ou pecaminosas, porém, as pessoas que realizavam tais atos não 

possuíam algum tipo de segregação. Apenas a partir da segunda metade do século 

XIX, a prática de relações entre pessoas de um mesmo sexo passou a ser chamada 



de homossexualismo. O fato de ter relações afetivas ou sexuais, com pessoas do 

mesmo sexo, ter recebido uma nomenclatura, não foi o suficiente para modificar o 

preconceito com os LGBT, o que continuava o mesmo, e ligado fortemente com as 

doutrinas da igreja católica e evangélica que historicamente possuem muitos 

seguidores, talvez explicando o grande número de pessoas que não aceitam esse tipo 

de comportamento o julgando como pecado (NATIVIDADE e OLIVEIRA, 2013).  

Somente na década de 1970, nos Estados Unidos da América, o 

homossexualismo deixou de ser considerado como doença ou “perturbação mental” 

como era considerada até então. A retirada do homossexualismo do quadro de 

doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi apontada como um grande 

marco para a sociedade gay, possibilitando a ascensão de tal, em lutas por políticas 

de direitos humanos como o de qualquer outra pessoa da sociedade (BRAZ, 2018 

apud POLLAK 1983). No final da década de 1980 e início dos anos 1990, nas grandes 

cidades, começaram a surgir o movimento chamado de GLS (gays, lésbicas e 

simpatizantes), um movimento que foi a base para o que hoje é conhecido como 

LGBT. São Paulo foi considerada como berço desse movimento no Brasil, seguida do 

Rio de Janeiro, Florianópolis e Cuiabá, onde bares, lojas, boutiques, o mercado de 

consumo de um modo geral começaram a abrir suas portas para os homossexuais 

poderem ser quem são, sem a necessidade de se esconder com o medo do 

preconceito, que a essa altura ainda era grande, porém, contava com grande apoio 

dos simpatizantes, esses que não são homossexuais, mas o fato de ser ou não, para 

eles não altera a pessoa e suas capacidades, em seus pensamentos (BRAZ, 2014). 

O processo de inserção ao mercado, e um menor medo da discriminação, fez 

com que fossem criados a sigla que conhecemos hoje, a LGBT, que trata apenas dos 

direito do público pertencente a ela, e não mais de forma geral, que incluía os 

simpatizantes. 

Esse processo contribuiu para a diluição das fronteiras do que se 
poderia antes chamar talvez de ‘guetos', embora sua ênfase mercantil 
tenha levado a processos de diferenciação por parte de outros grupos, 
tais como os de militância, que, em vez da sigla passam a usar outras 
formas para se denominarem (BRAZ, 2014, p.282). 

Sendo assim, de acordo com os autores citados, a intransigência pode ser 

considerada como algo intrínseco na sociedade, e ainda assim, varia de pessoa para 

pessoa, o que faz com que esse preconceito seja generalizado, não que generalizar 

seja algo bom, até porque o preconceito ainda é muito velado entre os que são ou não 



homossexuais ou mesmo dentro da própria população LGBT, mostrando que cada 

pessoa tem seu modo de pensar e agir sendo influenciado fortemente pela cultura em 

que vive. 

As diferenças individuais fazem com que cada pessoa tenha suas 
próprias características de personalidade, suas aspirações, seus 
valores, suas atitudes, suas motivações, suas aptidões, etc. Cada 
pessoa é um fenômeno multidimensional sujeito às influências de uma 
enormidade de variáveis (CHIAVENATO, 2003, p. 82). 

Dentro dessa relação histórica pré-concebida, com pessoas homossexuais, o 

cuidado para que esse tipo de comportamento avesso aos homossexuais precisa de 

mais atenção não só campo social como também, dentro das organizações. Para 

Chiavenato (2003), o indivíduo nos anos 1970, passa de simples peças de uma 

engrenagem no sistema de uma empresa, para seres que pensam e sentem, fazendo 

parte decisiva do processo o qual foi chamado de Administração de Recursos 

Humanos. Nessa ótica em que olhamos para as pessoas e suas atuações nas 

empresas, não como máquinas, mas como pessoas com possibilidades de tomada de 

decisões, considera-se que é dever da empresa, entre tantas outras questões, zelar 

para que a homofobia não impeça que seu funcionário homossexual trabalhe com seu 

potencial total. Ainda sobre o que o homossexual carrega culturalmente, com a 

evolução de uma história em que essas pessoas viveram às margens da sociedade, 

se escondendo ou escondendo de outras pessoas o que verdadeiramente são; nos 

estudos apresentados por Carrara (2017), os jovens negros LGBT, são os mais 

afetados pela intolerância homofóbica, que até hoje existem, o que mais uma vez, 

contrasta com a realidade do país em todos os setores. 

Entendendo o que é o homossexualismo, quando surgiu, e o que acontece até 

os dias atuais, outro fato a ser considerado é como está o mercado de trabalho 

atualmente no Brasil, que de acordo com o site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), no dia 15 de maio de 2019, o número de pessoas sem carteira de 

trabalho assinada eram de 12,7% da população de pessoas ativas, cujo apresentam 

plenas condições de produção. Essa porcentagem representa um total de 13,4 

milhões de brasileiros desempregados. 

Almeida e Vasconcellos (2018, online) fala sobre a questão do mercado de 

trabalho e o homossexual: 

no Brasil a Constituição Federal (CF) prevê como objetivo fundamental 
a promoção do bem de todas, sem preconceitos com base em 
qualquer forma de discriminação (art. 3°, IV). Ademais, a igualdade é 



garantida sem distinção de qualquer natureza, cabendo punição a 
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais (art. 5°, XLI, da CF). No Estado de São Paulo, cuja 
capital compõe o universo desta pesquisa, a Lei n. 10.948/2001, 
regulamentada pelo Decreto n. 55.589/2010, estabelece penalidades 
em caso de discriminação contra pessoas homossexuais, bissexuais 
e transgêneras, sendo as empresas passíveis de punição (art. 3°). 

Para Almeida e Vasconcellos (2018 apud RAMOS, 2017) além das leis 

existentes no Brasil, existem outras de âmbito internacional como a convenção 111 

das Organizações Internacionais do Trabalho, e servem de base e apoio às que hoje 

estão aplicadas no país, dentre elas a “negação de oportunidades de emprego” aos 

LGBT consiste em uma violação de diretos humanos passível de punições. Trabalhar 

é um direito de todos e a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero 

é uma infração a lei, porem em uma visão empírica sobre o que acontece no mercado 

de trabalho, existem certas dificuldades do público estudado na hora de conseguir um 

emprego ou até serem respeitados dentro das empresas, o que diretamente ligado à 

empregabilidade das minorias sexuais, os LGBTs. 

A heteronormatividade é algo apresentado em diversos estudos com essa 

temática, sobre isso os autores Braz (2014), Gomes e Sousa (2018), Pompeu e Souza 

(2014),  Almeida e Vasconcellos (2018)  denotaram que a heteronormatividade é uma 

barreira a ser vencida pelos gays dentro das empresas, pois pode ser que não seja 

de comum acordo que esse padrão seja seguido, porem o mercado é baseado nesse 

jeito de trabalhar, aumentando a rotatividade de empregos e mesmo a falta de 

compatibilidade com a cultura da organização daqueles não aceitam essa imposição 

por conta de ser LGBT. 

a heteronormatividade deve ser entendida como forma de controle e 
normalização de todas as sexualidades, sejam elas homossexuais ou 
heterossexuais. Nesse sentido, a heteronormatividade governa a vida 
de todos os sujeitos, inclusive dos homossexuais, intentando fazer 
com que eles, ao invés de se transformarem em heterossexuais, 
tenham um estilo de vida e vivam suas vidas da mesma forma que os 
heterossexuais, como ocorre, por exemplo, na institucionalização do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo (POMPEU E SOUZA, 2014 
online apud MISKOLCI,2009). 

Esse tipo de comportamento faz, por vezes, com que os homossexuais passem 

uma imagem de ser quem não são, ou seja, eles não se assumem perante o ambiente 

de trabalho como gays com a finalidade de evitar possíveis conflitos com colegas de 

trabalho, por conta de uma cultura organizacional frágil onde eles não se encaixariam 

sendo quem é. Uma maneira que pode contribuir com a diminuição de conflitos, o 



estudo da gestão de pessoas, aponta diversos tipos de desafios para os profissionais 

da área, divisão que está de certa forma com a manutenção dos empregos. 

Gil (2009), já dizia sobre esses desafios, que além de gestão de tecnologia, 

interferência do Estado, entre outras, traziam em suas pesquisas, os desafios do 

ambiente de trabalho com forte influência do externo para o interno, relacionando o 

fator da responsabilidade social que um profissional da área administrativa carregava 

consigo. Para o autor, uma das responsabilidades sociais que uma empresa deve ter 

é: “não manter nenhuma discriminação de raça, sexo, religião, orientação política e 

opção sexual nas contratações, promoções acesso a treinamento etc” (GIL, 2009, p. 

38). Evitando que qualquer tipo de violação a essas responsabilidades sejam motivos 

para futuros desligamento dentro de uma empresa. 

6. RESULTADOS 

 A busca por encontrar pessoas dispostas a compartilhar suas histórias, foi o 

primeiro desafio deste trabalho. Após pensar em pessoas que pudessem contar as 

experiências vividas, o próximo passo foi realizar o convite para as entrevistas. Ao 

serem convidadas algumas pessoas demonstraram-se como surpresas e outras 

inicialmente aceitaram, mas intercorrências foram sendo apresentadas como que 

inviabilizando o momento da entrevista. 

 Seis pessoas foram convidadas para participarem desta pesquisa, mas, ao final 

do processo, apenas duas entrevistas foram concretizadas. Chamaremos os 

entrevistados de Ton e Rafa, pseudônimos escolhidos pelos entrevistados. O primeiro 

entrevistado foi Ton, um gerente de compras, de uma empresa de grande porte da 

área de telecomunicações, com uma unidade na cidade de São José dos Campos, 

SP. Ton tem 27 anos, se apresenta como gay e compartilhou sua história profissional. 

No início de sua narrativa evidencia-se os aspectos profissionais, não detalhando 

questões relacionados a sua sexualidade. Aos poucos estas questões foram 

aparecendo em sua narrativa, 

Até então eu nunca tinha falado de forma clara que eu era 
homossexual, é e foi justamente na empresa que eu fiz amizades, eu 
comecei a confiar mais nas pessoas, foi quando eu sentei com uma 
colega de trabalho e contei pra ela que eu era gay [...] no início, como 
eu não me aceitava eu achava que poderia prejudicar (TON, 2019, 
Entrevista Narrativa).  

 Já Rafa, formado no nível Técnico de Enfermagem, também têm 27 anos, já 

atuou na área de sua formação, mas atualmente está desempregado, buscando 



recolocação em sua área de experiência e formação. Ao contar sobre o início de sua 

vida profissional apresenta que,  

da 8ª até o 3ª ano eu já tinha tido todos os apelidos e já não me 
importava mais e acho que ficou muito claro para todos também a 
minha sexualidade, então a partir do momento que você se aceita o 
ambiente acaba te aceitando também (RAFA, 2019, Entrevista 
Narrativa). 

 Levandoski e Carodoso (2013 apud Olweus,1994) levantaram em seus estudos 

sobre a imagem corporal e o status social de jovens estudantes brasileiros, que esse 

processo de apelidos e “brincadeiras de mau gosto”, realizadas repetidamente, o 

bullying, podem gerar como consequências bloqueios psicológicos. O ambiente 

escolar é um espaço de reprodução das vivências da sociedade, manifestando tanto 

os desejos quanto os preconceitos, que, pra cada entrevista, apresentou-se de forma 

distinta.  

Esse tipo de preconceito explicito, a não ser quando ele vem do seu 
superior, o mercado de trabalho não responde assim, porem as 
pessoas são homofobias sim, e isso existe em qualquer lugar, 
qualquer mercado de trabalho, instituições, enfim, é eu acho que está 
mais na parte do ser humano do que da parte corporativa (TON, 2019, 
Entrevista Narrativa). 

A primeira relação com o mercado de trabalho, para qualquer pessoa que busca 

uma colocação profissional, passa pelo processo seletivo e de entrevistas. De acordo 

com Milkovich e Boudeau (2010, p. 160), “a diversidade e o princípio de igualdade” 

para aqueles que estão buscando uma vaga de emprego é o padrão e objetivo que as 

empresas devem adotar no processo de seleção. 

Assegurar que os empregados e candidatos a empregados não 
sejam tratados de forma tendenciosa em relação a raça, sexo, 
deficiências, idade ou outras características protegidas é um 
objetivo-chave para essas atividades (Milkovich e Boudeau, 
2010, p. 160). 

Contando, sobre esse momento de busca por uma colocação no mercado de 

trabalho, Rafa conta suas experiências nesse momento de recrutamento, 

Depende muito do entrevistador, porque não são todas as pessoas 
que elas te olham e te aceitam, então varia muito, eu sempre dei muita 
sorte nas entrevistas que eu fiz (RAFA, 2019, Entrevista Narrativa). 

 Continuando a contar sobre momentos em que passou por processo de 
entrevistas de emprego, Rafa nos diz, 

Eu passei em três etapas nas três entrevistas, e o entrevistador falou 
que eu não estava apto ao serviço, porém, eu tenho certeza absoluta 



que era por conta de eu ser homossexual, a maneira que ele me olhou 
e me julgou, a gente sabe pelo olhar da pessoa, pelo tom de voz da 
pessoa, quando ela é preconceituosa [...] pela maneira que ele me 
olhou, conseguia ver que  tinha nojo de mim (RAFA, 2019, Entrevista 
Narrativa). 

  
 Evidencia-se uma situação em que não apenas o outro é visto como possuidor 

de decisão como também aquele que é capaz de reduzir a autoestima e a confiança 

de alguém que já se sente aquém das oportunidades. Ton apresenta sua visão sobre 

as oportunidades de trabalho e a questão da homossexualidade: 

No ramo de telecomunicações a gente encontra muitos homossexuais. 
Então a gente vê em loja de telefonia, no grande varejo, um número 
bem alto de pessoas homossexuais [...] Mas também acredito que eu 
não tive nenhum tipo, falando de mim, nenhum tipo de preconceito [...] 
Na área jurídica eu já percebi, por exemplo, na delegacia em que eu 
fiz estagio, que as pessoas, elas olhavam meio que torto pra mim  
(TON, 2019, Entrevista Narrativa). 

 E continua sobre essa questão: 

Mas hoje quando a gente fala de homofobia e até mesmo 
homossexualismo, eu acredito que ele não está na instituição, ele está 
normalmente no líder, no superior hierárquico, e acaba acontecendo 
justamente essa inibição tanto da parte do colaborador quanto da 
parte do gestor (TON, 2019, Entrevista Narrativa). 

 
 As percepções apresentadas até aqui nos mostram a relação de duas pessoas 

e suas relações com o mercado de trabalho. As incertezas estão presentes como na 

fala de qualquer pessoa questionada sobre o assunto, porém, as marcas da narrativa 

revelam os sentimentos presentes nestas relações. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A dificuldade de conseguir um emprego no Brasil é grande, assim como o 

número de pessoas atualmente sem emprego no país, e que, por vezes, o fato de ser 

o suficiente bom para um cargo não é o suficiente para consegui-lo. O fato da 

sexualidade de cada pessoa pode ser algo considerável para a contratação e para a 

permanência de um candidato dentro de uma empresa, conforme dados encontrados 

nas narrativas dos entrevistados que participaram desta pesquisa. Entender o que é 

a diversidade sexual, identificar de onde veio e como surgiu, foi um ponto importante 

para a realização da pesquisa, tendo como oportunidade conhecer como foi a 

evolução e processo de ascensão do público LGBT para o que temos hoje, 

compreendendo que a maioria das empresas não possuem qualquer tipo de rejeição 



ao público deste estudo, mas sim as pessoas que nelas trabalham, apontando que, 

embora o mercado de trabalho apresente características heteronormativas, a 

homofobia é um fato que deve ser colocado em pauta com gestores, evitando qualquer 

tipo de discriminação, inclusive homossexual. 

Falar sobre a sexualidade não é fácil, visto que de seis pessoas convidadas para 

a narrativa do trabalho, somente duas aceitaram realizar a entrevista. Para os que 

aceitaram, a primeira impressão foi que, ao receber o convite, o constrangimento e o 

medo de uma possível exposição os assustaram, mas logo em seguida, o quadro se 

inverteu, e a necessidade de colocar a voz do LGBT em primeiro lugar, fez com que 

as narrativas acontecessem. Pontos de vista diferentes, para pessoas que passaram 

por situações diferentes, mas no final a mesma conclusão, o público gay ainda 

enfrenta muita dificuldade, porém cabe somente a eles como isso impactará daqui 

para frente. 

Conclui-se que no âmbito profissional, somente o aspectos ligados ao 

desempenho profissional devem ser levados em consideração; negar oportunidade a 

uma pessoa por viés ideológico, além de repugnante, é incoerente com o fato de que 

uma vaga de emprego deve ser preenchida com o candidato mais capacitado e que 

melhor preenche os requisitos atribuídos a uma vaga. 
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