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“Chega de mártires!” um counter-account da violência contra a população LGBTQIA+ 

e movimentos de resistência no Brasil1 

 

RESUMO 

No presente trabalho proponho a construção de um counter-accounting sobre a violência 

sofrida pela população LGBTQIA+ no Brasil e dos movimentos de resistência formados por 

profissionais contábeis também desse grupo. Para tal utilizo o relatório construído pelo Grupo 

Gay da Bahia (GGB) e manifestações de iniciativas da profissão contábil brasileira. Para 

analisar o corpus, adotei a Análise Crítica do Discurso, por acreditar que a partir dela poderia 

ser revelado o potencial emancipatório contido no relatório do GGB, além de desveladas as 

relações de poder e violências sofridas por profissionais contábeis LGBTQIA+. Os resultados 

da pesquisa destacam o potencial dos relatórios e iniciativas construídos pela sociedade civil na 

luta contra as violências e pela busca de equidade. Além disso, observam-se movimentos de 

resistência dentro da profissão contábil que podem ser considerados marcos históricos na luta 

contra a heterocisnormatividade. Espero que o presente artigo possa contribuir para a 

construção de uma contabilidade emancipatória por meio do diálogo com a sociedade civil e 

seus relatórios e iniciativas de grupos profissionais. Espero também contribuir para a literatura 

acerca da relação entre a contabilidade e as vivências LGBTQIA+. Por fim, a partir da 

publicização do relatório do GGB e das iniciativas de resistência, espero que o presente artigo 

possa servir de base para o desenvolvimento de políticas públicas para diminuir as violências 

fóbicas contra sexualidades e identidades sexuais e de gênero tanto na sociedade brasileira, 

como na profissão contábil. 

PALAVRAS-CHAVES: LGBTQIA+. Violência. Corpos dissidentes. Counter-Account. 

 
Baseado em carne viva e fatos reais 

É o sangue dos meus que escorre pelas marginais 

[Linn da Quebrada] 
1. INTRODUÇÃO 

A contabilidade enquanto prática social “envolve tanto informações financeiras e não-

financeiras que ao mesmo tempo que são moldadas pelo seu contexto o influenciam de volta” 

(Bigoni & Funnel, 2015, p. 161). A partir dessa concepção de contabilidade, observa-se seu 

potencial de influenciar na construção ou apagamento de determinadas realidades e fatos 

sociais, mostrando dessa forma seu potencial emancipatório e, ao mesmo tempo, violento 

(Hines, 1988; Lehman, 2019). 

O potencial emancipatório da contabilidade – apesar de ainda ser pouco 

discutido/reconhecido (Gallhofer & Haslam, 2018) – se baseia principalmente na pesquisa 

crítica (Gallhofer & Haslam, 1997; McNicholas & Barrett, 2005). Dentre as possibilidades 

emancipatórias, observa-se o engajamento da comunidade acadêmica com problemas sociais 

por meio de práticas ativistas (Cooper & Coulson, 2014); a contestação da neutralidade dos 

relatórios e dos números contábeis (Lehman, 2019); a adoção de perspectivas decoloniais e pós-

coloniais (Sauerbronn et al., 2021); dentre outras. 

Já na sua relação com a violência, a contabilidade tem sido relacionada com a promoção 

dos interesses das classes dominantes e o silenciamento de grupos marginalizados, 

principalmente por meio da violência simbólica (Broadbent, 1998; Lehman, 2019). Em outra 

perspectiva, a violência é expressa por meio das práticas calculativas inerentes à contabilidade, 

sendo que tais práticas auxiliam a legitimar discursos desumanizadores e justificar práticas de 

encarceramento em massa (Lehman, Hammond & Agyemang, 2018), de apagamento das vidas 

em uma pandemia (Lima, Casa Nova, Sauerbronn & Lehman, 2021) e até mesmo a escravidão 

 
1 O título faz referência ao primeiro boletim do Grupo Gay da Bahia que visa denunciar as violências contra a 

população LGBTQIA+ brasileira. 
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(Silva, Vasconcelos & Lira, 2021), violando dessa maneira direitos humanos básicos como a 

liberdade e o direito à vida. 

A partir do processo de visibilização de realidades e fatos sociais, diferentes agentes 

podem tomar decisões para intervir nessa realidade, sendo um exemplo disso o desenho de 

políticas públicas por parte dos governos que tomam como base estatísticas de nascimentos, 

mortes, tamanho da população, dentre outros (Rose, 1991).  Dessa maneira, fica claro que a 

contabilidade – assim como os números – são construções sociais que podem emancipar 

sujeitos em situação de violência ou perpetuar tais ciclos. 

Dentre os grupos socialmente marginalizados e vítimas de diversas violências, estão os 

sujeitos que se identificam como LGBTQIA+2 ou seja, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual e outras identidades e orientações sexuais que podem 

variar contextualmente (Jesus, 2012; Paniza, 2020) já que sexualidade pode ser encarada como 

um fenômeno social e um dispositivo histórico (Illouz, 2014; Foucault, 2020; Spargo, 2019). 

Tal grupo é vítima de violências por serem corpos dissidentes do sistema sexo/gênero (Butler, 

2003) em uma sociedade patriarcal e heteronormativa (Rumens, 2016a,b). Dessa maneira, as 

violências servem como tentativa de “normalização” e administração dessas existências 

dissidentes/abjetas (Louro, 2018; Miskolci, 2020). 

No contexto brasileiro, observa-se que a luta contra a LGBTfobia faz parte do ativismo 

LGBTQIA+ desde a década de 1980 e que existiram diversas iniciativas por parte de 

organizações do terceiro setor e da sociedade civil de registrar os números dessas violências, 

mas com pouco envolvimento do poder público (Ramos & Carrara, 2006; Parente, Moreira & 

Albuquerque, 2012). Apesar de observamos alguns avanços na discussão dos direitos da 

população LGBTQIA+ no desenho de políticas públicas, o envolvimento do poder público 

brasileiro na discussão das violências fóbicas em orientação e identidade sexual se mostra 

baixo, incerto e omisso (Mello, Avelar & Maroja, 2012). 

Já na literatura contábil a discussão acerca da sexualidade – principalmente no que tange 

à orientação sexual – tem emergido recentemente rompendo o paradigma de que “a 

contabilidade parece ter sexualidade reprimida onde quer que seja encontrada” (Burrell, 1987, 

p. 99-100). Dentre os trabalhos existentes destaco a análise das experiências de profissionais 

contábeis que se auto-identificam LGBTQIA+ (Stenger & Roulet, 2017; Egan, 2018; Unerman, 

2018; McGuigan & Ghio, 2018; Ghio & McGuigan, 2021; Egan & Voss, 2021), o convite ao 

emprego de determinadas metodologias de pesquisa (Hammond, 2018), à crítica pela falta de 

pesquisas na área (Rumens, 2016a) e a defesa de um ensino contábil pautado pela pedagogia 

queer (Powell, Ghio & McGuigan, 2020). No âmbito nacional a literatura apresenta a vivência 

de acadêmicos de contabilidade que se identificam como LGBTQIA+ (Lima et al., 2021). 

A partir do cenário da falta de estatísticas oficiais sobre as violências sofridas pela 

população LGBTQIA+ no Brasil e a escassa literatura contábil acerca da temática, no presente 

trabalho proponho a construção de um counter-accounting sobre a violência sofrida pela 

população LGBTQIA+ no Brasil e dos movimentos de resistência formados por profissionais 

contábeis também desse grupo. Para tal eu analisei o “Relatórios anuais de mortes LGBTI+” 

produzidos pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) e o contrapus com iniciativas de resistência 

encontradas na profissão contábil no Brasil.  

O presente trabalho inspira-se em Silva, Casa Nova, Sauerbronn e Lehman (2021) para 

utilizar a contabilidade como forma de denunciar as violências sofridas por um grupo social por 

 
2
 A literatura de diversidade não apresenta consenso acerca da sigla utilizada e quais identidades a serem 

representadas. A sigla varia entre LGBT+, LGBTI+, LGBTQ+, dentre outros. A escolha por “LGBTQIA+” deu-

se por ser mais abrangente. 
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meio de relatórios alternativos para “estilhaçar a máscara do silêncio”3. O uso de relatórios 

alternativos é encontrado na literatura contábil internacional sob a denominação de counter-

accounts. Segundo Vinnari e Laine (2017, p. 1) tais relatórios servem como “representações 

alternativas de organizações, indústrias ou regimes de governança, produzidas por grupos da 

sociedade civil a fim de retificar um estado de coisas que é considerado odioso ou indesejável”. 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, adoto no presente trabalho a abordagem qualitativa 

de pesquisa pautada pela perspectiva epistemológica crítica. Para a análise dos dados adotei a 

análise do discurso (van Dijk, 1993). Os resultados da pesquisa destacam o potencial dos 

relatórios construídos pela sociedade civil na luta contra as violências e pela busca de equidade. 

Além disso, observam-se movimentos de resistência dentro da profissão contábil que podem 

ser considerados marcos históricos na luta contra a heterocisnormatividade. 

A partir disso, espero que o presente artigo possa contribuir para a construção de uma 

contabilidade emancipatória por meio do diálogo com a sociedade civil. Além disso, espero que 

o artigo possa contribuir para o reforço da literatura existente acerca dos counter-accounts 

assim como para a literatura acerca da relação entre a contabilidade e as vivências LGBTQIA+. 

Por fim, para a prática espero que o presente artigo possa servir de base para o desenvolvimento 

de políticas públicas para diminuir as violências fóbicas contra sexualidades e identidades 

sexuais e de gênero. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A relação entre contabilidade e a sexualidade tem sido foco de estudos desde a década 

de 1980, sendo um dos estudos seminais o trabalho escrito por Burrel (1987). No artigo “No 

accounting for sexuality”, Burrel (1987) defende a ideia de que a contabilidade foi constituída 

como uma ciência desexualizada devido sua origem monasterial, além de sua relação próxima 

ao capitalismo e puritanismo que tratavam a sexualidade humana de maneira repressiva visando 

ter controle das forças de trabalhos proletarizadas. 

Burrel (1987) afirma ainda que devido sua relação próxima ao capitalismo, a 

contabilidade se tornou ao decorrer do tempo uma ciência normalizadora e que define o que é 

socialmente aceito ou não: “Como categoria profissional, os contadores devem construir 

classificações como se fossem juízes e reguladores da normalidade. Para muitos indivíduos e 

coletividades, suas realizações e suas representações simbólicas se sujeitam ao ‘olhar’ da 

profissão contábil” (p. 98). Dessa maneira, observa-se a importância da relação entre 

contabilidade e sexualidade para compreensão das violências sofridas em decorrência das 

identidades sexuais e sexualidades. 

Diferentemente de Burrel (1987) – que considera a sexualidade um aspecto puramente 

biológico – considero nesse artigo a sexualidade um aspecto social como aponta Illouz (2014, 

s. p.) 
Para o não sociólogo, o sexo é o ato pecaminoso ou prazeroso que fazemos na 

privacidade do nosso quarto. Para o sociólogo, o sexo e a sexualidade são um eixo em 

torno do qual a ordem social se organiza, um eixo que associa ou separa pessoas em 

termos específicos e previsíveis. Com quem se tem permissão ou não para fazer sexo; 

 
3
 A frase faz referência à uma entrevista concedida por Conceição de Evaristo à Carta Capital. Ao decorrer da 

entrevista a autora fala sobre a máscara simbólica imposta pelo racismo: “Aquela imagem de escrava Anastácia 

(aponta pra ela), eu tenho dito muito que a gente sabe falar pelos orifícios da máscara e às vezes a gente fala com 

tanta potência que a máscara é estilhaçada. E eu acho que o estilhaçamento é o símbolo nosso, porque a nossa fala 

força a máscara”. No presente trabalho utilizo a fala de Conceição de Evaristo fazendo alusão à máscara imposta 

pelas práticas LGBTfóbicas às nossas vivências e vozes.  

 

Entrevista disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-evaristo-201cnossa-fala-

estilhaca-a-mascara-do-silencio201d/ 
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como a sexualidade se conecta com a moral; qual relação existe entre sexo prazeroso 

e reprodução; quem pode ser pago por sexo e quem não pode; quais são as diferentes 

transferências monetárias no sexo; e o que é definido como sexo legal e ilegal – essas 

são apenas algumas das perguntas que os sociológicos fazem sobre a sexualidade. A 

sexualidade é um assunto central para o sociólogo porque é socialmente regulada e 

porque sua regulação social é escondida da visão – de fato, tornada invisível. 

 

Como apontado por Illouz (2014) a sexualidade faz parte dos sistemas sociais, podendo 

ser vista como um mecanismo de regulação desses sistemas e de todas as subjetividades ali 

existentes. De maneira geral, considero que a noção de sexualidade é uma faceta importante da 

identidade dos indivíduos (Louro, 2018) ao mesmo que tempo que possui “diversas formas e 

significados, engloba o desejo, a prática sexual, a orientação sexual e uma série de elementos 

discursivos” (Haynes, 2013, p. 376).  

É importante também ressaltar que, por fazer parte de um sistema social, a sexualidade 

apresenta uma relação íntima com a noção de poder, principalmente no que diz respeito à 

construção social do que é normal e anormal (Spargo, 2019; Haynes, 2013). Por fim, destaco 

que a sexualidade pode ser considerada um dispositivo histórico constituído de múltiplos 

discursos acerca do sexo, sendo que tais discursos visam regular, normatizar e instaurar saberes 

produtores de uma verdade, construir e regular o normal e o anormal (Foucault, 2020; Louro, 

2018). 

Acerca da construção social do anormal, Foucault (2010a) apresenta a genealogia do 

conceito a partir dos saberes jurídicos e penais no século XIX enquanto encaminha para o 

processo de psiquiatrização do desejo e da sexualidade no fim do século XIX (Almeida, 2006).  

Apesar de relacionar a anomalia com a sexualidade já no curso “Os anormais” 

(Foucault, 2010a) é a partir do curso “Em defesa da sociedade” (Foucault, 2010b) que a 

sexualidade ganha mais relevância em sua obra por ser relacionada com a noção de biopoder 

(Giami, 2005). O biopoder concentrava-se “cada vez menos [n]o direito de fazer morrer e cada 

vez mais o direito de intervir para fazer viver, e na maneira de viver, e no ‘como’ da vida” 

(Foucault, 2010b, p. 208). Observa-se, dessa maneira, que o biopoder se ocupa de regular e 

delimitar o modo de existir.  

Destaco enfim que, “[e]ste biopoder investe na dimensão individual dos corpos e 

prazeres e no corpo-população de um determinado território [...] Neste regime, as diferenças 

seriam perigos biológicos para o desenvolvimento do corpo-espécie, produzindo a eliminação 

desses sujeitos ‘desviantes’” (Cascal & Biscalho, 2011, p. 58). Dessa maneira, observamos 

como a sexualidade, enquanto construção social e dispositivo histórico, se relaciona com o 

poder e o controle dos corpos tidos como anormais e desviantes.  

É importante considerar ainda que a construção do anormal baseado na sexualidade 

ocorreu no fim do XIX e no início do século XX devido à construção social da 

homossexualidade enquanto identidade (Foucault, 2020) e a partir daí o “homossexual foi 

transformado na figura patológica do perverso ou anormal, um caso de desenvolvimento 

interrompido, um caso que precisa de tratamento – em resumo, uma aberração da norma 

heterossexual” (Spargo, 2019, p. 20). 

Ontologicamente, o processo de construção do anormal e desviante, é também o 

processo de construção do outro, ou seja, “um processo pelo qual a diferenciação interpessoal 

gera uma forma distinta de exclusão e subordinação social” (Roberts & Schiavenato, 2017). Na 

literatura contábil, Ghio e McGuigan (2021) destacam que profissão contábil tem sido 

construída e lida socialmente como uma profissão de alto nível de conformidade com um estilo 

de masculinidade dominante, além de heteronormativa. Dessa maneira, a conformidade com os 

binarismos sociais é de extrema importância, visto que “a aparência externa para se adequar ao 

que um contador deve parecer como, expectativas sobre valores específicos de gênero, ou seja, 

autoridade masculina” (Ghio & McGuigan, 2021, p. 5; Young, 2005).  
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Ademais, trabalhos como o de Burrel (1987), Galhofer (1992), Silva (2016) e Lehman, 

Hammond e Agyemang (2018) demonstram como a contabilidade contribui para a construção 

social de determinados grupos como o “outro”. É a partir dessa construção social do “outro” 

que são justificadas as diversas violências contra diferentes grupos sociais, determinando os 

corpos e vivências que (não) importam (Butler, 2020). 

 

2.1. Violência(s) contra a comunidade LGBTQIA+ 
[...] a travesti Roberta Nascimento foi queimada viva por um adolescente no Cais de 

Santa Rita, importante terminal de ônibus do Recife. Ela, que estava em situação de 

rua quando sofreu a violência, ficou quinze dias internada no Hospital da Restauração. 

Tratada com pronomes masculinos pelas assistentes sociais, encaminhada à ala 

masculina, transferida para ala feminina, esperou dois dias por vaga na UTI, de onde 

saiu e voltou, intubada por duas vezes, amputou ambos os braços e morreu. (Coelho, 

2021). 

O trecho que inicia essa seção faz parte de uma reportagem escrita em homenagem à 

travesti Roberta, queimada viva na cidade do Recife em pleno ano de 2021. O trecho destacado 

demonstra algumas das violências que perpassam a existência de um corpo dissidente, dentre 

as quais destaco a violência física, ao ter seu corpo incendiado e a violência simbólica a ter sua 

identidade negada. Como observado, a violência contra Roberta e a comunidade LGBTQIA+ 

possui diferentes faces. Nesse sentido Han (2019) apresenta em sua obra uma topologia e uma 

arqueologia da violência, apresentando as diferentes faces da violência e seus movimentos 

históricos e sociais. Segundo Fávero e Fávero (2018) o livro de Han demonstra que na transição 

para a idade moderna a violência 
tem se modificado de visível para invisível, de frontal para viral, de direta para 

mediata, de real para virtual, de física para psíquica, de negativa para positiva, e se 

retira para os espaços subcomunicativos e neuronais, de tal maneira que pode dar a 

impressão de que desapareceu. Porém, um olhar mais apurado possibilita perceber 

que ela se mantém constante, presente, invisível. (Fávero & Fávero, 2018, p. 635). 

 

Dentre as justificativas para o uso da violência, Han (2019) destaca – conforme obra de 

Carl Schmitt – a política, ou seja, a distinção entre amigo/inimigo, sendo tal distinção binária 

ontológica e constitutiva da identidade do sujeito. Já do ponto de vista do biopoder foucaultiano, 

Cassal e Bicalho (2011) destacam que  
A eliminação dos considerados ‘diferentes’ se dá pelo argumento do fortalecimento 

biológico da espécie; apenas os mais aptos sobrevivem aos conflitos sociais. Esse 

processo se dá em relação a etnias, classes econômicas e também grupos identitários, 

inclusive em função da orientação sexual e performances de gênero. A eliminação, 

seja dos corpos (assassinatos) ou dos modos de existir (disciplinarização e correção), 

opera no ‘enforço’ do dispositivo da sexualidade. (Cassal e Bicalho, 2011, p. 59). 

 

Dessa maneira, observamos que a justificativa para o uso da violência contra 

determinados grupos perpassa sempre pela contraposição ontológica – construção do “outro” –

, pela tentativa de normalização/disciplinarização do desviante e pelo fortalecimento do grupo 

hegemônico. 

No contexto brasileiro, a violência contra a comunidade LGBTQIA+ tem se mostrado 

historicamente preocupante e, a partir da década de 1980, se tornou tema central para o ativismo 

da comunidade (Ramos & Carrara, 2006; Santos & Sposato, 2019). Tal grupo de violência foi 

conceituada a partir da década de 1970 como homofobia, pois se destinava aos indivíduos 

homossexuais. Entretanto, com o avanço das discussões sobre sexualidade e inclusão das 

demais identidades sexuais e de gênero na sigla LGBTQIA+, o termo tem se modificado e hoje 
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em dia já se encontra o conceito de LGBTIfobia (Santos & Sposato, 2019) e o de 

homotransfobia (GGB, 2020) ou simplesmente preconceito sexual (Herek, 2004). Para o 

presente artigo será adotado o termo homotransfobia. 

A homotransfobia compreende dois aspectos diferentes da mesma realidade: a dimensão 

pessoal de rejeição aos membros da comunidade LGBTQIA+; e dimensão cultural, “de 

natureza cognitiva, em que o objeto da rejeição não é o homossexual [ou demais membros da 

comunidade LGBTQIA+] enquanto indivíduo, mas a homossexualidade [e demais identidades 

dissidentes do sistema heteronormativa] como fenômeno psicológico e social” (Borrillo, 2010, 

p. 22)4. 

No Brasil a homotransfobia “é histórica e corrobora com os padrões de comportamentos 

que fundaram os padrões sociais e morais brasileiros, portanto, ela não pode ser entendida como 

um fenômeno com um significado interpessoal, particular e exclusiva entre pessoas [...] 

fundamentalmente é uma ação repleta de símbolos, inferências e linguagens que correspondem 

às estruturas das relações sociais de poder e opressão sexual e de gênero” (Peixoto, 2018, p. 8). 

Destaco ainda o fato de que a homotransfobia ser reflexo do heterossexismo5 e ser, até mesmo, 

chamado de “‘terrorismo cultural’ para ressaltar se trata de algo coletivamente imposto e 

experienciado; sobretudo, algo que vai além de atos isolados de violência” (Miskolci, 2020, p. 

35). 

O cenário brasileiro ainda é marcado pela discussão acerca de estatísticas oficiais sobre 

as violências sofridas pela comunidade LGBTQIA+, sendo a principal fonte de dados os 

relatórios produzidos pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) (Martins, Fernandez & Nascimento, 

2010; Santos & Sposato, 2019). Apesar de alguns estudos apontarem para a inexistência de 

estatísticas governamentais sobre esse tipo de violência, Pinto et al. (2020) apontam para a 

existência de uma base de dados governamental do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde do Brasil (DATASUS), mas ressaltam a existência de dados apenas no período 

de 2015 a 2017. 

Dentre as demais violências enfrentadas pela comunidade LGBTQIA+ encontradas na 

literatura destaco a falta de preparação de profissionais da saúde para lidarem com demandas 

específicas da comunidade (Souza, Malvasi, Signorelli & Pereira, 2015; Lacerda & Bigliardi, 

2021); a necessidade de uma postura defensiva a todo tempo o que impacta a sociabilidade e 

construção de laços sociais (Mello, Avelar & Brito, 2014; Oliveira & Pontes, 2021); a falta de 

políticas públicas contra a homotransfobia (Santos & Sposato, 2019); o estigma e estereótipos 

negativos (Herek, 2004). É preciso ressaltar ainda que essas violências começam muito cedo, 

tendo início usualmente na fase de escolarização sendo que as crianças “aprendem sobre 

sexualidade ouvindo injúrias com relação a si próprias ou com relação aos outros” (Miskolci, 

2020, p. 35). 

 

2.2. Counter-Account(ing)s 

Como destacado anteriormente, existe uma gama de violências sofridas pela 

comunidade LGBTQIA+, assim como a falta de estatísticas oficiais acerca dessas violências. 

A importância desses números recai na impossibilidade de traçar estratégias de enfrentamento 

a esse cenário (Rose, 1991).  

 
4
 No texto original o autor trata exclusivamente da homofobia, no presente estendo o entendimento para as 

demais identidades contidas na sigla LGBTQIA+. 
5
 Conforme Miskolci (2020) heterossexismo é a suposição de todos são ou deveriam ser heterossexuais. 
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Apesar de os números serem vistos como neutros, é preciso lembrar que sua construção 

e utilização constitui uma prática social (Camargo & Daniel, 2021). Dessa forma, “a opção em 

relação ao que mensurar é necessariamente uma escolha da política e/ou da burocracia, por 

conseguinte, os registros oficiais sempre informarão uma verdade construída pelo governo em 

relação a determinado tema” (Bueno, Lima & Costa, 2021, p. 156). Assim, a própria falta das 

estatísticas governamentais pode ser considerado uma violência, visto que “[a] violência 

acontece na sequência de recusas jurídicas e não reconhecimentos: não denunciar significa que 

não há crime, não há punição e não há reparação” (Butler, 2021, p. 146).  

Partindo dessa situação, surge o questionamento: como (des)construir essa realidade de 

silenciamento e invisibilização causada pela falta de dados estatísticos? Para responder essa 

pergunta é preciso lembrar que os números constituem uma possibilidade de (in)visibilizar 

realidades, além de constituírem um discurso. Nesse sentido, a falta de estatísticas oficiais por 

parte do Estado brasileiro pode ser desafiada a partir de relatórios “alternativos” construídos 

pela sociedade civil, organizações de terceiro setor, dentre outros agentes sociais. A literatura 

em contabilidade aponta o uso desses relatórios a partir da discussão sobre conter-account(ing)s 

(Gallhofer, Haslam, Monk & Roverts, 2006; Sikka, 2006).  

Tais relatórios “alternativos” servem para desafiar a lógica hegemônica dos relatórios 

contábeis que constituem o discurso oficial das empresas e reflete a lógica neoliberal e 

hegemônica (Tregidga, 2017; Denedo; Thompson & Yonekura, 2017), podendo ser construídos 

por jornais, agências governamentais, ONGs e demais agentes interessados (Macellari, Yuriev, 

Testa & Boiral, 2021). Tais counter-accounts “são conceituados como táticas políticas 

simbólicas que criam representações alternativas das consequências de condutas problemáticas, 

como forma de buscar mudanças na maneira como as coisas são feitas” (Denedo; Thompson 

&Yonekura, 2017, p. 1310). Dessa forma, os principais atores sociais que produzem e fazem 

uso desses relatórios são grupos socialmente marginalizados que são afetados por essas 

condutas problemáticas (Cooper et al., 2005; Boyce, 2014; Lehman, Annisette & Agyemang, 

2016) e visam utilizar a contabilidade como ferramenta emancipatória e de transformação 

(Sikka, 2011; Gallhofer, Haslam, Monk & Roverts, 2006). 

Acerca do que compõem os counter-accounts a literatura aponta a potencialidade da 

internet por possibilitar uma interação democrática (Gallhofer, Haslam, Monk & Roverts, 2006; 

Paisey & Paisey, 2006; Sikka, 2006); documentos oficiais do Estado (Lehman, Annisette & 

Agyemang, 2016); relatórios de sustentabilidade (Macellari et al., 2021); relatórios e conceitos 

contábeis como o lucro (Himick & Ruff, 2020); redes sociais como o Instagram (Lima et al., 

2021); além de outras estratégias de construção de evidências como entrevistas, observações e 

documentos (Ferry & Slack, 2021). 

A partir das discussões apresentadas até o momento, argumento que os relatórios 

produzidos por organizações de terceiro setor como o Grupo Gay da Bahia (GGB) que 

evidenciam a violência sofrida pela comunidade LGBTQIA+ no Brasil pode servir como 

counter-account no sentido de denunciar uma realidade. Além de denunciar essa realidade, tal 

counter-account pode servir para alterar a realidade violenta e realizar o potencial 

emancipatório da contabilidade ao auxiliar o rompimento do silencio e invisibilização de tais 

violências. 

 

3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Para alcançar o objetivo proposto no estudo, adotei a abordagem qualitativa de pesquisa 

ancorada na tradição crítica, visto que o presente trabalho lida com as consequências de relações 

de poder e dominação (Gephart, 2004). Para a análise escolhi a Análise Crítica do Discurso 

(ACD), visto que ela embasa “pressupõe um estudo das relações entre discurso, poder, 

dominância, desigualdade social e a posição do analista do discurso em tais relações sociais” 

(Van Dijk, 1993, p. 249). 
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Escolhi a ACD, pois ela possui caráter político e ativista, analisa as relações de poder e 

dominação, além de estar “interessada no abuso de poder, ou seja, na violação de leis, regras e 

princípios de democracia, igualdade e justiça por aqueles que exercem o poder” (Van Dijk, 

1993, p. 255). Dessa maneira, acredito que a escolha esteja alinhada com o potencial político e 

emancipatório que a contabilidade e os counter-account possuem. 

Dessa maneira, para a construção das evidências a serem analisadas escolhi fazer uma 

contraposição entre as violências relatadas em forma de relatório pelo “Relatório Anual de 

Mortes LGBTI+”, construído pelo GGB, que tem sido amplamente utilizado na literatura 

brasileira como fonte de dados (ver Santos & Sposato, 2019) e movimentos de resistência. 

Acerca do período de análise, escolhi o período posterior a 2018 pois considero um período de 

ruptura no cenário brasileiro quando discutimos questões relacionadas aos direitos da 

comunidade LGBTQIA+ (Almeida, 2019; Lacerda, 2019; Medeiros, 2019).  

A construção do counter-account dos movimentos de resistência foi inspirada no 

trabalho de Silva, Casa Nova, Sauerbronn e Lehman (2021). Para a construção desse 

movimento de resistência elenquei dois casos que considero ímpares para a profissão contábil 

no Brasil, sendo um de dimensão individual e outro coletivo. A construção dos counter-

accounts dos casos de resistência foi realizada por meio de notícias e entrevistas encontradas 

na internet, assim como a consulta às redes sociais do Coletivo e dos documentos da 

organização. 

O primeiro caso é o da Danielle Torres, primeira mulher trans a alcançar o cargo de 

sócia nas firmas de auditoria Big Four. Acredito que tal caso é representativo da luta por 

equidade pelo fato de Danielle ter alcançado o topo da carreira mesmo sendo mulher e 

participando da comunidade LGBTQIA+ quebrando as barreiras demonstradas pela literatura 

acerca da profissão contábil e auditoria (ver por exemplo Lupu, 2012; Bitbol & Dambrin, 2019). 

Já, o segundo caso é o Coletivo Contábil de Inclusão e Diversidade (COLID). Tal 

coletivo foi instituído há menos de um ano, contudo, por meio de suas ações coordenadas com 

a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Contabilidade (ANPCont) já 

conseguiu a co-construção de um grupo de trabalho e, com esse GT, a proposição e 

implementação da divisão “Diversidade e Inclusão no Contexto Organizacional e Contábil 

(DICOC)” no XV Congresso daquela associação. Além de uma temática de gênero, que esteve 

ativa por dois anos em um outro congresso brasileiro, essa é a primeira divisão com o tema em 

um congresso de contabilidade no país. 

Por fim, a análise dos dados ocorreu manualmente por meio da leitura atenta a cada um 

dos relatórios com anotações e categorizações realizadas em um software editor de texto. 

 

4. A VIOLÊNCIA HOMOTRANSFÓBICA NA FORMA DE RELATÓRIOS 

Visando apresentar o posicionamento social do grupo, existe uma aba no site chamada 

“O que é o GGB (nossa história)”. A organização se apresenta como “[o] Grupo Gay da Bahia 

é a mais antiga associação de defesa dos direitos humanos dos homossexuais no Brasil. Fundado 

em 1980, registrou-se como sociedade civil sem fins lucrativos em 1983, sendo declarado de 

utilidade pública municipal em 1987”. Além disso, o grupo se considera “uma entidade guarda-

chuva que oferece espaço para outras entidades da sociedade civil que trabalham em áreas 

similares especialmente no combate a homofobia e prevenção do HIV e AIDS entre a 

comunidade e a população geral”. 

Dentre as ações elaboradas pelo GGB, destaca-se o relatório de morte violentas contra 

a população LGBTQIA+. Tal publicação é realizada há cerca de 40 anos, tendo sido iniciada 

em 1981 na forma de um boletim e apresenta dados acerca das mortes violentas contra a 
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população LGBTQIA+ que são encontradas por meio da mídia. Acerca do objetivo, ele é 

definido como 
[...]demostrar com este relatório é o quanto a violência contra a população LGBT+ é 

difusa e esconde diferentes nuances da homotransfobia estrutural, por isto, nem 

sempre os casos aqui registrados têm o ódio declarado como o elemento motivador 

da agressão, mas sim, as condições de vulnerabilidade da vítima devido a sua 

orientação sexual ou identidade de gênero que propiciou as condições para a agressão 

e a negativa de direitos, especialmente dos Direitos Fundamentais (GGB, 2020, pp. 

38-39). 

O relatório se estrutura em 12 seções, tendo início na apresentação, passando pela 

discussão da violência contra a população LGBTQIA+ no Brasil, pela nota metodológica do 

relatório, pela apresentação dos dados em algumas seções e, por fim, traça constatações e 

sugestões. A apresentação do relatório apresenta de maneira geral os dados referentes ao ano 

de 2019: 297 homicídios e 32 suicídios. Tal dado apresenta uma diminuição na série histórica 

construída pela organização. A série histórica de 2000-2019 é apresentada na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Dados de mortes violentas contra a população LGBTQIA+ de 2000 a 2019 

Fonte: Elaboração própria com dados do GGB (2020) 

No período de 2012 a 2019, pode-se dizer que morreu uma pessoa do grupo, de morte 

violenta, por dia, no país. É um quadro estarrecedor. Na busca de explicações para as retrações 

na tendência de aumento, os autores ressaltam a tendência de diminuição na violência de 

maneira geral no país e destacam a influência do presidente da república e um movimento de 

acautelamento da população LGBTQIA+: 
Segundo o prof. Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia, “a explicação mais 

plausível para tal diminuição se deve ao persistente discurso homofóbico do 

Presidente da República e sobretudo às mensagens aterrorizantes dos “bolsominions” 

nas redes sociais no dia a dia, levando o segmento LGBT a se acautelar mais, evitando 

situações de risco de ser a próxima vítima, exatamente como ocorreu quando da 

epidemia da Aids e a adoção de sexo seguro por parte dessa mesma população.” 

(SILVA, 2020). Comportamento preventivo observado igualmente agora face à 

pandemia do Coronavírus, em que o segmento LGBT vem desenvolvendo novas e 

específicas estratégias de sobrevivência. (GGB, 2020, p. 13) 

 

Por fim, os autores destacam que “agências internacionais de direitos humanos, matam-

se muitíssimo mais homossexuais e transexuais no Brasil do que nos 13 países do Oriente e 

África onde persiste a pena de morte contra tal segmento. Mais da metade dos LGBT 

assassinados no mundo ocorrem no Brasil” (GGB, 2020, p. 13). 
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De maneira geral observa-se que o relatório inicia sua narrativa já adiantando dados e 

buscando explicações sociológicas para a tendência dos dados por meio de comparações e de 

uma explicação dada por uma figura de autoridade (o fundador da organização que já foi 

apresentado como doutor em Antropologia). Ainda na apresentação, os autores fazem uma 

síntese e apresentam as tendências dominantes encontradas ao desenvolver o relatório. A seção 

ainda traz críticas ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrando mais uma 

falta de estatísticas em relação à população LGBTQIA+, ou seja, mais um processo de 

invisibilização. Ao mesmo tempo que o relatório critica o IBGE, destaca a academia como fonte 

de estimativas, observamos dessa forma o potencial do ativismo acadêmico na (des)construção 

de ciclos violentos e emancipatórios. 

Dessa maneira, observamos que o grupo produtor do relatório busca legitimar seu 

discurso por meio da credibilidade possuída pela ciência (Gieryn, 1983). Além disso, o relatório 

apresenta em diversos momentos uma estrutura semelhante a de trabalhos científicos: 

referências de autoridades, trechos de entrevistas, estatísticas e dados. Essa estratégia também 

é adotada por outros relatórios que também tem potencial de counter-account da violência 

contra a população LGBTQIA+ como o relatório produzido pela Rede Trans Brasil que segundo 

Coacci (2020, p. 79) “o modo de produção e apresentação dos relatórios busca ao máximo 

passar ao leitor a impressão de um texto acadêmico”. 

Ao apresentar a metodologia empregada na construção dos relatórios anuais a 

organização demonstra a dificuldade encontrada devido à falta de dados oficiais. Dessa forma, 

os relatórios são construídos com base em reportagens jornalísticas, destacando o potencial da 

mídia na construção dos counter-accounts e ativismo na busca de políticas sociais (Thomson, 

Dey & Russel, 2015; Denedo, Thomson & Yonekura, 2017).  
O modelo adotado para o monitoramento de mortes violentas de LGBT+ segue a 

orientação básica de identificar notas jornalísticas publicadas em jornais brasileiros e 

demais meios de comunicação, coleta realizada quotidianamente através de militantes 

e simpatizantes do movimento de cidadania LGBT+. (GGB, 2020, p. 20). 

 

Dentre as dificuldades encontradas para a construção dos relatórios anuais a organização 

destaca: (i) a dificuldade de encontrar os dados – mesmo nas mídias; (ii) a falta de recursos 

financeiros; (iii) a dificuldade da classificação dos casos encontrados, visto a pluralidade e 

imbricamento dos preconceitos institucionais no conceito de “homotransfobia”; (iv) problemas 

na publicização dos dados; (v) a subnotificação que permeia os dados encontrados. Essas 

dificuldades no processo de construção dos dados do relatório podem ser interpretadas como 

estruturais, visto que mantém o status quo da cisheteronormatividade e suas violências ao 

dificultarem uma resposta efetiva do Estado (CIDH, 2015). 
A dificuldade de apuração dos casos inquestionáveis de mortes por homotransfobia 

revela-se no fato de termos localizado 158 casos com indícios de se tratar de sinistro 

envolvendo LGBT+, casos posteriormente descartados, por ausência de comprovação 

explícita sobre a orientação sexual da vítima ou por não coadunarem com o rigor 

metodológico deste estudo. (GGB, 2020, p. 23). 

 

A falta de dados sobre a comprovação explícita da orientação sexual da vítima nos 

remete à figura do armário, aparato regulador da (in)visibilidade das existências LGBTQIA+ 

(Sedgwick, 2007). Ao mesmo tempo que a figura do armário dificulta casos como a construção 

dos relatórios do GGB, o armário pode também significar segurança (Miskolci, 2012) em uma 

sociedade que trata corpos LGBTQIA+ como corpos que não importam (Butler, 2020).  

Ao adentrar nos dados específicos da violência contra a população LGBTQIA+ no 

Brasil, observa-se a construção da série história de dados acerca das mortes violentas contra 
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pessoas LGBTQIA+ a partir dos anos 2000. As estatísticas são, ao mesmo tempo, 

contextualizadas por meio das comparações entre os anos, assim como são explicadas por meio 

de comparação com os dados violência em geral no país. São ainda destacadas as quebras na 

tendência de aumento. 
Triste estatística: 4.809 cidadãs e cidadãos brasileiros foram vítimas mortais da 

intolerância, ódio e descaso das autoridades que poderiam ter construído ao longo 

desse período políticas públicas de enfrentamento e contenção da escalada de tão 

grave drama dos nossos tempos. Atente-se para a oscilação anual do total de mortes: 

embora a curva revele tendência crescente, houve inexplicável redução nalguns anos, 

notadamente em 2006 e 2013, precedendo, portanto, a mesma anomalia observada em 

2019. Em 2019, o Governo Federal comemorou a redução em 19% no número de 

homicídios no país vis-à-vis 2018, observando-se a mesma tendência no segmento 

LGBT+, quando morreram menos 91 pessoas em relação aos 420 casos de 2018, 

contra 329, em 2019, a queda de mortes chega a 21,67%, tendência confirmada 

igualmente pela Associação Nacional de Trans, que apontou uma queda de 24% de 

mortes face ao ano anterior [...]” (GGB, 2020, pp. 32-33). 

 

A redução nos anos destacados é considerada um dado animador, mas observa-se 

cautela do grupo por não possuir explicações acerca desse decréscimo do número. O grupo 

destaca ainda que na elaboração do relatório de 2019 foram descartadas 58 ocorrências tidas 

como suspeitas, o que elevaria o número de casos para o patamar próximo ao de 2017.  

O grupo também relaciona o otimismo obtido na queda de registros com o avanço na 

legislação brasileira. Mas contrapõe tal otimismo com a situação vivenciada de descaso do 

Estado: “[s]oma-se a redução no número de casos de mortes violentas, o alento vindo do 

Supremo Tribunal Federal, em 2019, quando julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADO 26), ao reconhecer o crime de homofobia como prática de racismo e passível 

de ser aplicada a Lei nº 7.716/89” (p. 34). Esse alento vindo da decisão do STF é compreensível, 

contudo, é preciso que o Estado brasileiro tome mais ações contra a violência homotransfóbica 

e que se inicie com a construção de dados históricos – ou a consolidação de relatórios feitos 

pela sociedade civil e ONGs -, visto que 
A obrigação de adotar medidas para prevenir violações de direitos humanos praticadas 

por particulares surge quando o Estado sabe ou deveria saber do risco atual ou 

iminente em que se encontre uma pessoa ou grupo, em situações nas quais o Estado 

tenha uma oportunidade razoável de prevenir ou evitar esse risco. (CIDH, 2015, p. 

233). 

Reforça-se a necessidade de estatísticas e dados oficiais, visto que na modernidade “a 

linguagem dos direitos humanos não mais suficiente para a realização das demandas políticas, 

e os dados estatísticos tornaram-se a língua franca da política para justificar a melhor decisão” 

(Coacci , 2020, p. 74). Nesse sentido, uma “contabilidade da violência” pode auxiliar no 

processo de construção de políticas públicas, diminuição das desigualdades e até mesmo para 

a segurança e vida de corpos vulneráveis como da população LGBTQIA+. 

O relatório também destaca outros tipos de violências contra a população LGBTQIA+ 

ao afirmar que “[...] o cotidiano da pesquisa permite identificar tipos variados de violência, 

perpetrados em diferentes ambientes (doméstico, via pública, cárcere, trabalho, etc.), desde 

agressões verbais, negativa de fornecimento de serviço, tentativa de homicídio, agressões 

físicas, entre outros.” (GGB, 2020, p. 37). Dessa maneira, observa-se que são diversas as 

violências sofridas pelos corpos LGBTQIA+, sendo que na maioria das vezes tais violências 

visam reforçar a cisheteronormatividade (Herek, 1990; Franklin, 2010; Jewell & Morrison, 

2010) e administrar biopoliticamente (Foucault, 2020) tais corpos e existências. 

Ao apresentar os dados por região são apresentadas algumas características de cada 

região do país por meio de pesquisas acadêmicas, na tentativa de entender melhor o cenário 

apresentado. Ainda nessa seção é destacada a relação entre os crimes violentos e o tráfico de 

drogas, que adiciona nuances de crueldade ao crime. Entretanto, o ponto mais importante a ser 
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destacado na seção é a construção de uma geografia social que permite a existência de alguns 

corpos e o extermínio de outros. 
Os casos de mortes violentas permitem ainda identificar certas tendências em relação 

ao perfil das vítimas. Observa-se certa relação entre o local do crime e a profissão da 

vítima, por isso, os LGBT+ tendem a ser mais agredidos em casa, pontos de 

prostituição, saídas de bares, através de contatos via aplicativos de paquera, enquanto 

os jovens da população em geral vítimas de homicídios são mais abatidos em via 

pública, por executores em motocicletas, sequestrados, torturados, esquartejados, 

carbonizados, entre outros meios de execução sumária (GGB, 2020, p. 42). 

 

Uma das críticas feita ao relatório é o questionamento: por se tratar de um assassinato 

de uma pessoa LGBTQIA+, tal crime pode ser enquadrado enquanto homotransfobia? De 

acordo com os organizadores do relatório a resposta seria sim, visto que os crimes que são 

incluídos nos relatórios do GGB possuem circunstâncias e agravantes de crueldade não 

encontrados na maioria dos assassinatos de pessoas não LGBTQIA+. A justificativa do grupo 

recai sobre a construção do estigma criado em torno da população LGBTQIA+. 
Consideramos que mesmo quando algum LGBT foi assassinado com suposto 

envolvimento com ilícitos, sobretudo como usuário ou pequeno traficante de drogas, 

com certeza sua condição de ser “viado, traveca, sapatão ou gilete” foi fator agravante 

na execução, posto que no imaginário coletivo, ser LGBT implica em bagunça, 

covardia, fragilidade física e vulnerabilidade social, sem vizinhos, polícia ou 

familiares que ousem tomar sua defesa em situações adversas.  

Nessa mesma lógica de raciocínio, homicídios de travestis e transexuais profissionais 

do sexo, notadamente encontradas na pista, devem sempre ser considerados como 

crimes de ódio transfóbico pois, como se sabe, a grande maioria das trans foram 

empurradas para a prostituição devido à apartação social que as rejeita no mercado de 

trabalho convencional. (GGB, 2020, pp. 83-84). 

 

A última discussão apresentada no relatório diz respeito às constatações e sugestões do 

grupo relator. Dentre as constatações observa-se, mais uma vez, a comemoração da decisão do 

“Supremo Tribunal Federal (STF), ao votar a Ação Direita de Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADO 26), quando equiparou a homofobia ao racismo” (GGB, 2019, p. 103).  

Outra constatação é a incoerência na postura adotada pelo governo federal, visto que o 

discurso presidencial, assim como o discurso da direita neoconservadora, tem se mostrado 

homotransfóbico (Almeida, 2019; Lacerda, 2019; Medeiros, 2019) e, ainda assim, a “pasta da 

Ministra Damares Alves ter lançado recentemente um relatório sobre as condições das presas 

Trans, com sugestões para a verificação de medidas a serem adotadas para assegurar os direitos 

fundamentais desse segmento” (GGB, 2020, p. 103). 

Dentre as sugestões traçadas pelo grupo destacam as ações de educação sexual para os 

diversos níveis de ensino, o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, direitos humanos, 

segurança e educação para erradicação das mortes violentas da população LGBTQIA+, 

cumprimento das leis aprovadas para assegurar a cidadania dessa população, e por fim, que a 

própria comunidade evite situações de risco e que, em caso de violência, que seja feita a 

denúncia. O relatório conta ainda com diversos anexos, do qual destaco os anexos 2 e 3. O 

anexo 2 apresenta o primeiro boletim do GGB em 1981 e já inicia o processo de denúncia das 

violências contra a população LGBTQIA+ brasileira. 
 

Quando nos deixarão em paz? Quando os marcos da história do Movimento 

Homossexual deixarão de ser as ocasiões em que fomos desrespeitados, violentados, 

assassinados? Chega de mártires! Enquanto este dia não chega, temos nós mesmos de 

revelar a verdade sobre o modo violento como nos tratam. (GGB, 2020, p. 125). 

 

Além disso, o anexo 2 traz a lista de nomes, data e causa mortis das violências 

registradas entre 1969 e 1981. Nesse mesmo sentido, o anexo 3 apresenta a base de dados 
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construída para elaboração do relatório, constando nome da vítima, orientação sexual e 

localidade do crime. Destaco o fato de os relatórios trazerem esses nomes por possibilitarem 

um processo de humanização dos números da violência, potencial também destacado em Lima 

et al. (2021) em que os são utilizados memoriais online para ressignificação dos números da 

pandemia de Covid-19 no Brasil. 

De maneira geral, os relatórios construídos pelo GGB apresentam um potencial de 

counter-account ao tornar visível uma situação problemática (Cooper et al., 2005; Denedo; 

Thompson &Yonekura, 2017). Além disso, o relatório em si se configura como um instrumento 

de mudança política e social, de caráter humanizador (Lehman, Annisette & Agyemang, 2016) 

ao “promover o reconhecimento da vida dessas pessoas e de permitir que o luto por essa perda 

seja vivido” (Coacci, 2020, p. 83). 

 

5. RESISTIR E RE-EXISTIR: AÇÕES DE RESISTÊNCIA NA CONTABILIDADE  

 

Da mesma maneira que existe um poder disciplinador e biopolítico em relação à 

população LGBTQIA+ no Brasil, existem movimentos de resistência (Foucault, 2010b, 2020). 

Nesse sentido, inspirado por Silva, Casa Nova, Sauerbronn e Lehman (2021) que contaram a 

história de Marielle Franco para construção de um counter-account acerca do movimento de 

resistência política nas questões de gênero e raça no Brasil, decidi construir um counter-account 

dos movimentos de resistência encontrados na contabilidade, visto que a estrutura da profissão 

produz e reproduz a estrutura social vigente em uma relação dialética.  

 

5.1. DANIELLE TORRES: “Agora assisto à minha vida em primeira pessoa” 

 

A literatura em contabilidade demonstra que a profissão foi construída por homens e 

para homens (ver Haynes, 2017) e deixa nas entrelinhas que existe um padrão de masculinidade 

a ser seguido, o que marginaliza também alguns grupos de homens dentro da contabilidade. Tal 

situação acontecia com Danielle antes de se afirmar como mulher transfeminina como a mesma 

destaca em entrevista à CNN Business em 2021 e mesmo em outras fases de sua vida. 
Ser feminina em um mercado de trabalho predominantemente masculino foi a maior 

dificuldade que enfrentei ao longo de toda a minha carreira. Durante muitos anos, eu 

procurei suprimir quem sou de forma a aparentar ser o mais masculina que conseguia 

– uma frustrada tentativa de encaixar-me no social. (CNN, 2021). 

 

Pertencimento é algo que precisei conquistar. Não faltaram circunstâncias em minha 

vida que fizessem com que eu me sentisse excluída [...]. (Marie Claire, 2020). 

 

Eu não entendia por que a forma como eu caminhava era errada, por que agradecer 

no feminino era proibido. Era tudo uma grande interrogação. (Você S/A, 2019). 

 

Tal relato de Danielle exemplifica como um modelo de normalidade e masculinidade 

pode influenciar as experiências de determinados grupos dentro da contabilidade. É a partir de 

discursos como esse que os regimes de inequidade são construídos e reproduzidos dentro das 

organizações contábeis visando manter a hegemonia de um grupo dominante (Lima, Casa 

Nova, Salles & Miranda, 2021) e levam pessoas LGBTQIA+ se manterem no armário e 

isolarem de seus pares (Hammond, 2018). 
Foram anos de caminhada até que um dia pude compreender o quanto o medo do 

julgamento alheio me aprisionava. E pior, o quanto ele fazia com que eu tivesse 

dificuldades em distinguir situações que eram benéficas para mim. 

 

Por defesa, e por ter sido machucada, aprendi a isolar-me de todos. (Marie Claire, 

2020). 
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 Além do isolamento dos pares, o discurso de “normalidade” traz os fenômenos 

“overachiever” e a “síndrome do impostor” para os grupos não hegemônicos. O primeiro 

fenômeno diz respeito ao fato de que pessoas de grupos não hegemônicos – principalmente 

homens gays de acordo com Downs (2012) – se veem forçados a possuírem uma performance 

e produtividade mais alta que seus pares como forma de afirmarem seu pertencimento, 

identidade profissional e posicionalidade social.  

Já a síndrome do impostor pode ser caracterizada como a situação em que os sujeitos 

tidos como impostores acreditam que seu potencial, inteligência e competências são 

superestimadas e acabam duvidando de sua inteligência, atribuem seus sucessos à sorte ou ao 

acaso (Matos, 2014). Tais fenômenos são ilustrados na fala de Danielle. 
Sentia uma necessidade de provar-me constantemente dentro da expectativa do outro 

sobre mim, o que me colocava numa posição de desvantagem, uma vez que era 

incapaz de reconhecer por mim mesma os meus talentos. De fato, levou algum tempo 

para eu aprender que o meu valor profissional não poderia estar desassociado da 

mulher que sou. (CNN, 2021). 

 

A partir do trecho da entrevista concecida à CNN observa-se que o preço a ser pago por 

Danielle pelos fenômenos acima discutidos é alto, visto que a pessoa tem a tendência a trabalhar 

mais, se cobrar mais, podendo levar ao desenvolvimento de doenças físicas e psíquicas como a 

síndrome de burnout. Observa-se também a indissociabilidade entre o pessoal e o social, relação 

defendida pelos movimentos feministas que destacam que o pessoal é político (Lehman, 2019). 

Nesse sentido, Hammond (2018) apresenta situações em que sair do armário era um 

posicionamento político para impedir piadas de cunho homotransfóbico destacando o potencial 

político de se assumir publicamete. A decisão de sair/permanecer no armário, apesar de política 

pode trazer implicações sociais e até mesmo relacionadas à saúde, como demonstra o trecho da 

entrevista concecida à Você S/A. 

 
Todos esses anos de repressão interna, no entanto, cobraram um preço alto. Em 2011, 

quando ganhou uma promoção e foi expatriada para os Estados Unidos, Danielle teve 

um primeiro ataque de pânico e foi parar no hospital. Medo intenso, tremores e a 

certeza de que iria morrer. O episódio seria o primeiro de uma série que a 

acompanharia por mais três anos. “Eu achava com absoluta certeza que era algo físico. 

Fui a diversos médicos, fiz muitos exames, mas todos diziam que estava tudo bem”, 

afirma. “Acreditei que podia se tratar de estresse, por estar em outro país, assumindo 

uma nova posição.” (Você S/A, 2019). 

 

É possível observar pela experiência de Danielle os efeitos das violências sociais e 

psicológicas sofridas no ambiente de trabalho, além dos efeitos da necessidade de se reprimir 

numa espécie de “armário” e esconder o seu verdadeiro eu. Mas ao mesmo tempo, é possível 

ver como, quando o ambiente organizacional está aberto para a diversidade e mudança, tais 

violências podem diminuir e as pessoas podem se afirmarem como são, se assumirem como são 

e viver em paz consigo mesmo ao trazerem seu verdadeiro eu para o trabalho (McGuigan & 

Ghio, 2018). 

 
Com lágrimas nos olhos, Danielle conta a gratidão que sentiu quando percebeu que 

seria (de fato) acolhida e valorizada. “Só agora minha ficha vem caindo de que não 

precisei deixar nada para trás, que toda minha dedicação e esforço foram 

considerados”, afirma. “Hoje, minha rotina continua igual, mas minha produtividade 

está no céu porque sou eu de verdade. Quando visito um cliente, em nenhum momento 

penso que sou uma executiva trans. Penso que sou uma executiva. E uma das pessoas 

mais qualificadas para fazer esse trabalho.” Com um sorriso largo completa: “Agora 

assisto à minha vida em primeira pessoa”. (Você S/A, 2019). 
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Esse relato da entrevista concedida à revista Você S/A demonstra o sentimento de 

certeza da rejeição profissional por ser um corpo dissidente. Tal processo de rejeição pode swer 

caracterizado como um “[p]rocesso psicológico caracterizado por dor emocional e sofrimento 

intenso, resultante do sentimento de abandono e desamparo que alguém experimenta ao sentir-

se não querido, não amado, não aceito, preterido, discriminado e/ou humilhado por outra 

pessoa, grupo ou comunidade. A rejeição pode ser real ou imaginária, mas em ambos os casos 

a dor é real” (Lanz, 2014, p. 327). 

Ao mesmo tempo, o relato demonstra a necessidade de comprar o respeito dos pares por 

meio de indíces de produtividade, como se fosse possível negociar a expertise e produtividade 

pela pura e simples liberdade de ser quem se é verdadeiramente. Tal processo é retratado na 

literatura nacional no trabalho de Lima et al. (2021) que analisaram os regimes de inequidade 

das firmas de auditoria. Esse processo é reafirmado no relato quando Danielle reafirma sua 

identidade profissional “sou uma executiva [...] uma das pessoas mais qualificadas para fazer 

esse trabalho”. 

A partir dos relatos de Danielle, observamos a importância de uma organização plural e 

diversa que permite as pessoas trazerem seu “verdadeiro eu” para o trabalho (McGuigan & 

Ghio, 2018; Lima et al., 2021). É preciso que as organizações contábeis repensem seus 

contextos organizacionais, suas políticas e ações de diversidade e optem pelo caminho de 

abraçar e incentivar a diversidade (McGuigan & Ghio, 2018), pois é a partir desse caminho que 

é possível diminuir e até erradicar as violências sofridas pela população LGBTQIA+ na 

profissão contábil e no contexto social. 

O caso de Danielle é importante por demonstrar um grande avanço na carreira da 

auditoria. Entretanto, é preciso reconhecer também a importância dos movimentos coletivos 

como possibilidades de afirmação e reconhecimento. Nesse sentido, apresento e discuto a 

existência do Coletivo Contábil de Inclusão e Diversidade (COLID). 

 

5.2. COLID: Contras as pressões que visam gerenciar o nosso existir 

O COLID se classifica como “uma articulação política acadêmica-científica que atua na 

defesa de representatividade das pessoas LGBTQIA+ nos diversos campos da Contabilidade” 

(COLID, 2021). Essa classificação ressalta mais uma vez a importância da academia se engajar 

com as lutas sociais por meio do ativismo acadêmico como defendem Cooper e Coulson (2014) 

e Lima et al. (2021), além de ajudar a desmistificar a ciência/academia como algo neutro e 

apolítico (Gieryn, 1983). Em seu regimento o COLID aponta 10 compromissos, dos quais 

destaco o seguinte:  
Denunciar todas as formas de omissão, transgressão e violação dos direitos humanos, 

civis, políticos e sociais, por discriminação de orientação sexual e identidade de 

gênero, buscando mecanismos para responsabilizar e punir os/as infratores/as em 

instituições vinculadas ao processo de formação de profissionais da Contabilidade; 

 

Observa-se nesse compromisso objetivo semelhante ao relatório anual elaborado pelo 

GGB: a denúncia das diferentes formas de violência contra a população LGBTQIA+. Além 

disso, é possível observar a busca por mecanismos de responsabilização e punição, no qual a 

contabilidade possui papel protagonista por meio da discussão acerca dos processos e 

mecanismos de accountability. Nesse sentido Dillard e Vinnari (2019) destacam que 

“[p]recisamos ir além da insustentável conceituação da accountability relacionado ao mercado 

e desenvolver formas alternativas de conceituar mecanismos de responsabilização e sua 

aplicação às questões sociais e ambientais, de modo a responsabilizar os detentores do poder 

por todas as suas ações, não apenas aquelas que afetam os poderosos constituintes ou que 

podem ser representadas através de transações financeiras ou do mercado consumidor” (p. 28). 

Além do regimento que marca a constituição do COLID, a organização ainda possui a 

carta que foi lida ao final do XIV Congresso da ANPCont, em 2020, e circulada aos programas 
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de pós-graduação associados à ANPCont, com a adesão de mais de 100 assinaturas em apoio. 

Ao longo da carta os redatores destacam a falta de representatividade na profissão contábil e 

fazem a denúncia de um processo biopolítico (Foucault, 2020) de suas existências. 
Por fim, para a comunidade LGBTQIA+, as pressões relacionadas a uma profissão 

heteronormativa representam barreiras para o desenvolvimento profissional nas 

mais diversas frentes de atuação. Tais pressões visam gerenciar o existir desse 

grupo, o que impacta não apenas no seu desenvolvimento profissional, mas 

também a vida pessoal desses indivíduos. Essas pressões, que muitas vezes passam 

despercebidas por pessoas que não se enquadram na comunidade LGBTQIA+, vão 

desde as piadas sobre a maneira de falar, de se comportar, de se vestir à de 

simplesmente existir. 

 

A denúncia feita nesse trecho da carta mostra como a própria área profissional e 

científica da contabilidade estabelece seus padrões de normalidade e, a partir deles, exercem 

um processo de controle e punição das subjetividades e corpos dissidentes. No trecho observa-

se o uso do termo “pressão” para denunciar a heteronormatividade imbuída na profissão, sendo 

que pressão pode servir de base para os fenômenos overachiever (Downs, 2012) e impostor 

(Mattos, 2014), além de servir como base para a necessidade de se conformar à normalidade da 

área que é imposta por meio de violências simbólicas a aspectos pessoais da fala, do 

comportamento e até mesmo da vestimenta. 

Em um movimento de ativismo digital e de visibilização o coletivo conta hoje com cerca 

de 20 membros e mantém um perfil no Instagram que conta com 606 seguidores. Nesse perfil, 

é frequente a comemoração de marcos na conquista de direitos da comunidade LGBTQIA+, 

celebração das conquistas de seus membros, como defesas de mestrado e de doutorado, e 

movimentos de esclarecimento sobre as lutas ainda por serem enfrentadas.  

Nesse sentido, observo no Colid um movimento de resistência pautado pela 

camaradagem, visto que “você é camarada de alguém, por uma relação política em que há 

pertencimento. E, se há pertencimento há também confiança de que é possível segurar a barra 

da resistência juntos” (Fernandes, 2020, p. 171). A construção de espaços de resistência como 

o Colid é de extrema importância, pois “para sobreviver é preciso [...] criar possibilidades 

subterrâneas de escape que permitam a permanência do corpo em vida sem que esteja morto 

em vida [...] A vitória é manter o corpo erguido em espaços afetuosos construídos a muitas 

mãos [...] Esses corpos, espaços e relações questionam as convenções sociais do sexo [e da 

sexualidade] e a maneira como essas convenções sociais naturalizam algumas práticas enquanto 

patologizam e criminalizam outras” (Pereira, 2020, p. 340). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de um cenário de diversas e diferentes violências sofridas pela população 

LGBTQIA+ a contabilidade tem se mostrada uma ciência dessexualizada e com uma crença 

enraizada de neutralidade. Contudo, como a contabilidade crítica tem demonstrado e discutido, 

a contabilidade, tanto enquanto profissão e quanto ciência, possui papel importante na discussão 

da construção social da normalidade e desvios dessa tal normalidade (Burrel, 1987). Ao mesmo 

a contabilidade possui poder emancipatório e social (Dillard & Vinnari, 2019; Lehman, 2019; 

Silva, Casa Nova, Sauerbronn & Lehman, 2021). Nesse sentido acredito que uma das formas 

de realização desse poder emancipatório encontra-se nos counter-accounts e, por tal motivo, 

propus a construção de um counter-accounting sobre a violência sofrida pela população 

LGBTQIA+ no Brasil e dos movimentos de resistência formados por profissionais contábeis 

LGBTQIA+. 

A partir da análise de notícias e do relatório “Relatório Anual de Mortes LGBTI+” do 

GGB tracei um perfil das violências sofridas pela população LGBTQIA+ na sociedade 

brasileira de maneira geral e algumas específicas na profissão contábil. Ao mesmo tempo 

destaquei o potencial de tais materiais servirem para a construção de políticas públicas e de 
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movimentos de resistência. Destaco ainda o potencial da contabilidade baseada na 

accountability social para não apenas denunciar, mas também responsabilizar grupos 

hegemônicos e com maior poder social por suas violências contra não só a população 

LGBTQIA+, mas contra qualquer grupo não-hegemônico. Dentre as contribuições espero 

destacar o potencial emancipatório e poderoso contido na contabilidade, assim como em seus 

números. 

Para pesquisas futuras sugiro que sejam construídas histórias de vida de profissionais 

contábeis LGBTQIA+ para que possamos registrar os avanços e desafios enfrentados na nossa 

área. Além disso, destaco a possibilidade analisar tantos outros relatórios e iniciativas de 

resistência. Por fim, sugiro que sejam realizadas pesquisas participativas que possam contribuir 

para a continuidade de organizações que lutam contra a violência sofrida pela população 

LGBTQIA+ como o GGB e a Casa Um.  
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