


Guia da Diversidade LGBTQIAPN+ para
Profissionais da Contabilidade 

Akira Aikyo Galvão
Juh Círico

Belém-PA
RFB Editora

2022



© 2022 Edição brasileira
by RFB Editora
© 2022 Texto
by Autores

Todos os direitos reservados

https://doi.org/10.46898/rfb.9786558893196

Conselho Editorial
Prof. Dr. Ednilson Sergio Ramalho de Souza - UFOPA 
(Editor-Chefe)
Prof. Dr. Laecio Nobre de Macedo-UFMA
Prof. Dr. Rodolfo Maduro Almeida-UFOPA
Prof.ª Drª. Ana Angelica Mathias Macedo-IFMA
Prof. Dr. Marcos Rogério Martins Costa-UnB
Profª. Drª. Viviane Dal-Souto Frescura-UFSM
Prof. Dr. José Morais Souto Filho-FIS
Prof. Dr. Antonio dos Santos Silva-UFPA
Prof. Dr. Aldrin Vianna de Santana-UNIFAP
Profª. Drª. Dayse Marinho Martins-IEMA
Profª. Dr. Renata Cristina Lopes Andrade-FURG
Prof. Dr. Daniel Tarciso Martins Pereira-UFAM
Prof. Dr. Alfredo Cesar Antunes-UEPG
Prof. Dr. Vagne de Melo Oliveira-UFPE
Profª. Drª. Érima Maria de Amorim-UFPE

Diagramação e capa
Autores
Revisão de texto
Autores
Bibliotecária
Janaina Karina Alves Trigo Ramos
Produtor editorial
Nazareno Da Luz

Catalogação na publicação 
Elaborada por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 
 
G182 
 

Galvão, Akira Aikyo 
 
Guia da diversidade LGBTQIAPN+ para profissionais da contabilidade / Akira 
Aikyo Galvão, Juh Círico. – Belém: RFB, 2022. 
 

Livro em PDF 
 
34 p., il. 

 
ISBN: 978-65-5889-319-6 
DOI: 10.46898/rfb.9786558893196 

 
1. Identidade de gênero. 2. LGBTQIAPN+. 3. Diversidade. I. Galvão, Akira Aikyo. 
II. Círico, Juh. III. Título. 

 
CDD 306.765 

 
 
Índice para catálogo sistemático 
 
I. Identidade de gênero : LGBTQIAPN+ 
 

 



Sumário

Parte
#01

Parte
#02

Parte
#03

Parte
#04

Parte
#05

Parte
#06

História do Movimento LGBTQIAPN+ 

Movimento LGBTQIAPN+ no Brasil

Lista de Orientações Sexuais

Vamos falar sobre Gênero

Linguagem Pessoal

Identidades Não-binárias

03

04

06

10

13

15



Sumário

Parte
#07

Parte
#08

Parte
#09

Parte
#10

Meu cliente é LGBTQIAPN+, 
e AGORA?

Como respeitar pessoas Trans

 Por que Investir em diversidade?

Todas/es/os Contra o Preconceito

17

19

23

28



Parte #01
História do Movimento LGBTQIAPN+ 

Os primeiros registros históricos da
homossexualidade datam de 1.200 a. C. 

De acordo com historiadores, a
homossexualidade foi aceita e reprovada
em diversas civilizações ao longo da
história. 

03

Mas foi em 28 de junho de 1969,
em Stonewall Inn, Greenwich
Village, Estados Unidos, que a
história começa nas primeiras
horas da manhã, quando gays,
lésbicas, travestis e drag queens
enfrentam policiais e iniciam uma
rebelião que lançaria as bases para
o movimento pelos direitos LGBT
nos Estados Unidos e no mundo. 
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Mas foi em 28 de junho de 1969,
em Stonewall Inn, Greenwich
Village, Estados Unidos, que a
história começa nas primeiras
horas da manhã, quando gays,
lésbicas, travestis e drag queens
enfrentam policiais e iniciam uma
rebelião que lançaria as bases para
o movimento pelos direitos LGBT
nos Estados Unidos e no mundo. 

Movimento LGBTQIAPN+ no Brasil

No Brasil, o movimento LGBT começa a se desenvolver a
partir da década de 70, em meio a ditadura civil-militar
(1964-1985). As publicações alternativas LGBTs foram
fundamentais para esse desenvolvimento. Entre elas, duas
se destacam: os jornais Lampião da Esquina e
ChanacomChana. 
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Fonte:
https://www.tropicuir.org/lampiao-da-esquina/
https://pt.org.br/conheca-o-stonewall-brasileiro-o-
levante-liderado-por-lesbicas-e-apoiado-por-feministas/

Parte #02



O Lampião da Esquina foi fundado em 1978 e era
abertamente homossexual, embora abordasse também
outras questões sociais. O periódico frequentemente
denunciava a violência contra os LGBTs. Em 1981, um
grupo de lésbicas fundou o ChanacomChana, que era
comercializado no Ferro’s Bar, frequentado por lésbicas. 

A venda do jornal não era aprovada pelos donos do local,
que, em 1983,  expulsaram as mulheres de lá. No dia 19
de agosto do mesmo ano, lésbicas, feministas e ativistas
LGBTs se reuniram no Ferro’s, onde fizeram um ato
político que resultou no fim da proibição da venda do
jornal. Desta forma, este episódio ficou conhecido como o
“Stonewall brasileiro”.

Movimento LGBTQIAPN+ no Brasil
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Lista de Orientações Sexuais

06

Parte #03

A -
ssexual
rromântique
nalternative

Falta de atração do tipo em questão por qualquer gênero.

bandeira 
 arromântica

Abro -
ssexual
rromântique
alternative

Uma atração que está constantemente mudando, nunca
estável. A pessoa pode utilizar diferentes orientações
para descrever melhor como é sua atração no momento.

Bi -
ssexual
rromântique
alternative

Atração por dois ou mais gêneros. Ênfase na presença de
atração por mais de um gênero, sem especificar quantos
ou quais.



Lista de Orientações Sexuais
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Cetero-
Medisso- 
(antes Skolio-)

ssexual
rromântique
alternative

Atração exclusiva por gêneros não-binários. Por
preocupações com fetichização, não é muito aceito que
pessoas binárias usem este termo. 

Demi
ssexual
rromântique
alternative

Orientação a-espectral (do espectro ace/aro/etc.) onde a
pessoa não sente atração até sentir uma certa conexão
emocional com alguém. Algumas pessoas utilizam demi
em conjunto com outra orientação.

-

bandeira 
 demissexual

Hetero
ssexual
rromântique
alternative

Atração por homens caso a pessoa seja mulher, e atração
por mulheres caso a pessoa seja homem.

-



Lista de Orientações Sexuais
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Gay
 Lésbique

Alguém com atração somente pelo mesmo gênero, ou por
pessoas que possuem identidades de gênero similares,
pode se dizer gay. Mulheres e pessoas com identidades
similares que se encaixam nessa descrição geralmente se
dizem lésbicas

Gray
Gris

sexual
romântique
alternative

Orientação a-espectral onde a pessoa sente atração
raramente, vagamente ou de forma fraca.

-

uma das
bandeiras
lésbicas

bandeiras
grisalternativas

Pan
sexual
romântique
alternative

Atração por todos os gêneros, ou sem que gênero seja um
fator para ter a presença de atração. 

-



Lista de Orientações Sexuais

Lista de Orientações

Saiba mais

Questões de orientação

09

Poli
ssexual
rromântique
alternative

Atração por vários gêneros. Ênfase na presença de
atração por uma quantidade indeterminada de gêneros.
Não confundir com poligamia ou poliamor. 

-

Fonte: 
https://orientando.org/para-imprimir/questoes-de-orientacao/
https://orientando.org/listas/lista-de-orientacoes/



Vamos falar sobre Gênero

Identidade de gênero ou gênero é a experiência subjetiva
de uma pessoa a respeito de si mesma e das relações
dessa pessoa com os outros gêneros de seu espaço social.
É como alguém sente sua própria essência do ser. É um
modo como alguém se apresenta no meio social. É o
resumo das vivências e entendimentos de uma pessoa.

10

Parte #04

Identidade de gênero

Saiba mais



Vamos falar sobre Gênero

Em outras palavras, não depende de não querer se adaptar
a papéis de gênero ou do tipo de roupa que cada ume
deseja vestir. Não depende dos genitais e da aparência
física. Não se limita simplesmente a mulher e homem,
pois há inúmeras identidades de gênero não-binárias, e
também não é uma obrigatoriedade: pessoas podem não
ter gênero. Cada pessoa sente sua identidade de gênero de
sua própria maneira. A maioria não consegue escolher sua
identidade de gênero, apenas as palavras utilizadas para
descrevê-lo.

Os termos usados para identidades de gênero são
artificiais: as palavras mulher e homem são nomes
inventados para esses dois gêneros, mas isso não significa
que os gêneros por si próprios são artificiais

11



Vamos falar sobre Gênero

A cultura ocidental divide e padroniza as possibilidades de
identidades de gênero em dois gêneros legitimados,
mulher e homem, enquanto certas culturas podem dividi-
las em três identidades ou mais. 

Possibilidades de identidades de gênero são infinitas, e
também existem vários termos que cobrem várias
identidades de gênero, como neurogênero, espectro
agênero, xenogênero, intergênero e aporagênero. Muitas
vezes, usa-se a terminologia sexo como sinônimo de
identidade de gênero. 

12



Linguagem Pessoal

É necessário pensar que, como uma sociedade, estamos
acostumades a designar linguagem a outras pessoas, ao
invés de deixar as pessoas se definirem. Por exemplo,
vemos uma pessoa com certa aparência e decidimos se
vamos dizer que esta pessoa é homem ou mulher, e
também vamos decidir se usaremos o/ele/o ou a/ela/a.

13

Parte #05

Boa tarde, garoto!

Tudo bem?

Por isso, é difícil absorver a ideia de
deixar as pessoas se determinarem. 

Fonte: 
Aster Sant'Anna (-/eld/e), para http://orientando.org
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Parte #05

Boa tarde, garoto!

Tudo bem?

Por isso, é difícil absorver a ideia de
deixar as pessoas se determinarem. 

Fonte: 
Aster Sant'Anna (-/eld/e), para http://orientando.org

Linguagem Pessoal

Conjunto de linguagem pessoal: Uma seleção de palavras,
letras e/ou sílabas que indicam como se referir a uma
pessoa. Um bom modelo atualmente é o de
artigo/pronome/final de palavra;

Artigo: Quando estamos falando de conjuntos, estamos
nos referindo ao que vem antes do nome da pessoa ("a
Ariel"), ou ao que vem antes de algo que está substituindo
o nome da pessoa ("o artista");

Pronome: Quando estamos falando de conjuntos,
geralmente estamos nos referindo ao que substitui o nome
de alguém (ele, ela, ile, êlu, éli, etc.);

Final de palavra: Quando estamos falando de conjuntos,
geralmente estamos nos referindo ao que substituia letra
final de certas palavras (palavras como alune, leitore ou
bonite);

14



Identidades Não  binárias_

Várias das identidades não-binárias são identidades que
podem se aplicar a várias experiências de gênero
diferentes. 

Por exemplo, alguém que diz que é gênero-fluido pode ser
fluide entre homem e mulher, entre homem, mulher e
agênero, entre mulher e andrógine, entre outras
possibilidades. A pessoa pode até não saber quais
exatamente são seus gêneros, apenas que eles mudam. 

Uma pessoa pode se identificar com vários termos não-
binários diferentes, porque vários dos gêneros indicam
experiências diferentes com o gênero. 

Ninguém é inválide por querer usar palavras específicas
para descrever seu gênero, e nem por não conseguir
apontar palavras específicas e/ou preferir identidades
mais abrangentes.

15
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Parte #06 Identidades Não  binárias_

Pessoas não-binárias podem querer mudar seu corpo para
ficarem mais confortáveis com ele, mas isso depende de
cada pessoa. Qualquer pessoa trans, binária ou não
binária, deve decidir por si só se deseja fazer cirurgia
facial, cirurgia para botar silicone ou retirar seios, cirurgia
para mudar seus genitais, etc. 

Pessoas não-binárias podem decidir se preferem se
apresentar, dentro do binário de gênero, “como mulheres”
ou “como homens”. Também podem decidir utilizar
características de ambos os gêneros binários, como, por
exemplo, vestido e barba, ou maquiagem colorida com
roupas “masculinas”. Também podem preferir utilizar
expressões de gênero diferentes todo dia. Pessoas
binárias, cis ou trans, também podem ter expressões de
gênero variadas, e suas identidades ainda são válidas. 

16



Meu cliente é LGBTQIAPN+, e AGORA?

Todos/as/es clientes independentemente da orientação
sexual ou da identidade de gênero possuem uma história
de vida, uma trajetória que antecede o primeiro
atendimento no balcão físico ou virtual. Nos primeiros
contatos é praticamente impossível prever as 
 particularidades de cada indivíduo. Dessa maneira, a
melhor alternativa é sempre proporcionar ao cliente um
ambiente acolhedor e familiar.

Se não você faz ideia de como iniciar um diálogo com um
cliente LGBTQIAPN+, fique tranquilo, inicie a conversa
evitando utilizar marcadores de gênero, na sequência
pergunte ao cliente como ele/a/u prefere ser
chamado/a/e.

Uma atitude que pode parecer simples, mas que carrega
consigo sentimentos de empatia e acolhimento.

17

Parte #07
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Boa tarde, tudo bem contigo?
Por gentileza, quais pronomes

devo utilizar? 

Boa tarde, tudo bem e com você? 
Pode utilizar pronomes neutros.

Iniciar diálogos sem marcadores de gênero é uma ótima maneira de evitar
deslizes. Mas se acontecer, peça desculpas e utilize o pronome correto. 

Diga algo como "Perdão, eu quis dizer 'ele'. Desculpe-me".

Se não conseguir pedir desculpas na hora, espere até a oportunidade
perfeita, quando estiver a sós com a pessoa. Diga algo como "Queria pedir
desculpas por usar o nome errado antes. Aquilo foi inaceitável e não vai
acontecer de novo".



Como Respeitar Pessoas Trans

19

Infelizmente, pessoas trans são as vítimas mais frequentes da falta do
tratamento adequado. Então vamos aprender como conversar com uma
pessoa trans sem desrespeitá-la

Use o pronome correto. Quando se referir a uma pessoa transgênero,
chame-a pelo pronome correto, que ela mesma usa. Ele corresponde
ao gênero com o qual ela se identifica, não ao sexo que lhe foi
atribuído no nascimento. 

Mulheres transgêneros gostam de ser chamadas de ela. Homens
transgêneros gostam de ser chamados de ele.

Pessoas não-binárias, genderfluid ("gênero fluido", como traduzem
alguns) e de gênero nulo usam pronomes variados, como ele, ela e
afins.

A palavra "sexo" costuma se referir ao sexo que foi atribuído à pessoa
no nascimento, não à sua autoidentificação.

Algumas pessoas usam vários pronomes, mas não significa
necessariamente que qualquer um serve. Por exemplo: talvez alguém
use ela e eles, mas não ele.

Parte #08
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Parte #08
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Sempre chame a pessoa pelo nome que ela escolheu. A maioria das
pessoas transgêneros prefere que os outros não falem seus nomes
anteriores. Mesmo que você já conhecesse o indivíduo antes da
transição, não fale disso durante suas conversas.

Não pergunte o nome "anterior" da pessoa por curiosidade. Muitas
pessoas trans referem-se a esses nomes como algo irrelevante e do
passado.

Quando for contar histórias da pessoa envolvendo o passado, use o
nome atual dela — ou simplesmente não a chame pelo nome.

Use termos adequados para o gênero da pessoa. Diga os honoríficos e
os pronomes de tratamento (senhor, senhora etc.) de acordo com a
identidade de gênero do indivíduo. Por exemplo: quando for falar de
uma mulher trans, refira-se a ela como mulher; se estiver em um
contexto formal, chame-a de senhora.

Dito isso, não exagere quando for tentar afirmar o gênero da
pessoa. Evite usar determinados termos mais do que o normal.

Se for se referir a uma pessoa não-binária, genderfluid ou de
gênero nulo, tente não usar qualquer pronome.

Como Respeitar Pessoas Trans



Reconheça os privilégios das pessoas cisgêneros. Quem não se
identifica como transgênero ou não-binário é "cisgênero". Essas
pessoas raramente têm que se preocupar com o assunto e, assim,
quase nunca são rejeitadas pelas famílias, em entrevistas de
emprego, em situações sociais etc., nem sofrem violência física por
causa da sua identidade. Embora algumas pessoas transgêneros não
passem por esses problemas, a grande maioria passa.

Pessoas transgêneros vivem sob risco constante de sofrer violência
física.

Devido a esses ataques físicos e à própria rejeição da família, a
comunidade trans apresenta altas taxas de suicídio.

Entenda que, por ser cisgênero, você não enfrenta muitos dos
problemas que as pessoas trans enfrentam.

21

Sendo um aliado das pessoas transgêneros
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Sendo um aliado das pessoas transgêneros

Como Respeitar Pessoas Trans

Rebata ou denuncie as declarações transfóbicas que ouvir ou
presenciar. Seja um bom aliado da causa: se ouvir alguém falar mal de
um conhecido seu (ou até mesmo de um anônimo), defenda-o e diga
que respeita a pessoa e que ninguém tem o direito de insultá-la; se
ouvir alguém usar algum xingamento ou fazer uma piada sobre a
questão, diga que se sente pessoalmente ofendido etc.

Diga algo como "Não chame minha amiga de 'traveco'. Você sabe que
ela é transgênero. 

Olhe para o espelho antes de começar a criticar as pessoas por causa
do gênero".

Doe recursos ou participe de ações voluntárias relacionadas a causas
trans. Seu tempo e seu dinheiro podem ajudar a melhorar a qualidade
de vida das pessoas trans (que conhece ou não).

Muitas pessoas transgêneros jovens são expulsas de casa pelas suas
famílias; se possível, faça doações a abrigos para a comunidade
LGBTQIAPN+.

22

Sendo um aliado das pessoas transgêneros
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Nossa sociedade foi historicamente construída para
associarmos cargos e funções de poder a homens brancos
héteros cisgêneros.

O patriarcado como conhecemos começou muitos antes do
Brasil ser invadido por colonizadores de todo o globo, já se
tratava de uma realidade em diversas nações pelo mundo
antes do ano de 1500, com ênfase no continente europeu.

Atualmente podemos observar que os reflexos desse
sistema cis branco heteronormativo ecoa até os dias de
hoje nas relações de poder, seja na política, nas
instituições públicas e privadas e nas empresas de todo o
país.

Por que Investir em diversidade?

23

Parte #09
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Parte #09
Corpos que não correspondem a essa expectativa, sendo:
mulheres, negros, LGBTQIAPN+, indígenas e PCDs são
menorizados de diversas formas. E por qual motivo?
Simples, manter o patriarca conservador no poder.

Isso significa que não pode se ter homens brancos cis
héteros no poder? Não, significa que é preciso questionar
o motivo do Brasil, um país onde mais de 50% da
população é negra ainda a maioria dos cargos de políticos
e de lideranças organizacionais são ocupados por pessoas
brancas.

Não precisamos ir longe, se olharmos a nossa volta e
questionarmos quantos amigos, colegas e familiares que
são mulheres, negros, LGBTQIAPN+, indígenas e PCDs
ocupam papéis de liderança em organizações, serão 
 poucos, isso se não for zero.

Por que Investir em diversidade?
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A história de exclusão da diversidade na sociedade
brasileira ao longo dos anos pode se apresentar
desmotivadora devido à ausência de indivíduos
menorizados.

Contudo, as novas gerações inspiradas no ativismo e
movimentos passados têm encontrado várias formas de
confrontar as desigualdades e a falta da diversidade nas
organizações e na sociedade, sendo a pressão comercial a
mais praticada, marcas de diversos setores da economia
não querem ter sua imagem associada a narrativas e
comportamentos preconceituosos que desvalorizem seus
produtos e serviços resultando em prejuízos e baixa
popularidade.

Por que Investir em diversidade?
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93% é a probabilidade de empresas com
diversidade de gênero superarem a
performance financeira de suas
concorrentes.
 (Fonte: Mckinsey, 2020)

24 meses após a contratação, mulheres CFO
(diretoras financeiras) geram aumento de
6% no lucro e 8% no preço das ações.   
(Fonte: S&P Global Market Intelligence, 2019)

83% dos millennials são mais engajados
quando acreditam que a empresa em que
trabalham têm cultura inclusiva. 
(Fonte: Delloite, 2015).

 Em um ótimo artigo de Carolina Cavenaghi, a autora
apresenta fortes argumentos para investir em diversidade
nas organizações:

Por que Investir em diversidade?

26



Para além das vantagens citadas pela autora, vale
destacar que empresas que incluem a diversidade na
cultura organizacional conseguem um maior estímulo da
criatividade, aumentam o senso de pertencimento e um
maior engajamento, além de reter talentos e fortalecer o
employer branding resultando em uma organização com
credibilidade e potencial competitivo no mercado.

19% a mais de receita é gerada por equipes
de gestão diversificadas devido à capacidade
de inovação. 
(Fonte: BCG, 2018)

Por que Investir em diversidade?
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Para finalizarmos o nosso Guia da Diversidade
LGBTQIAPN+ para Profissionais da Contabilidade com
chave de ouro, não poderíamos deixar de falar sobre a
importância da luta coletiva.

Profissional da contabilidade, sua participação é
imprescindível para tornarmos a Contabilidade um lugar
seguro e acolhedor para pessoas LGBTQIAPN+, a
coletividade é necessária para enfrentarmos o preconceito
que por anos tem afastado excelentes profissionais da
carreira contábil devido a insegurança de enfrentar
violências que cercam e oprimem as suas existências.

Como você pode contribuir:
1. Oferecendo vagas de estágio para pessoas LGBTQIAPN+;
2. Compartilhando informações sobre Diversidade com          
outros profissionais; e
3.  Denunciando qualquer violência contra LGBTQIAPN+.

Todas/es/os Contra o Preconceito
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