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Diversidade e Inclusão: Reflexões e Impactos da Natureza Política da Contabilidade
RESUMO
O debate quanto a natureza política de diversidade e inclusão na contabilidade tem sido
rejeitado pelos pesquisadores em algumas instanciações. Assim, com vistas a fomentar esse
debate neste ensaio busca-se contextualizar a Contabilidade no campo do conhecimento
científico enfocando a sua natureza política de diversidade e inclusão apontando reflexões e
impactos consubstanciados na emergência da temática, no instrumento política que área de
conhecimento representa, nos aspectos relacionados a violação de direitos humanos e
potência democrática e por fim, em consideração que inserem as organizações e as
universidade no século XXI. No contexto atual torna-se salutar uma prática auto-reflexiva e
crítica que direcione os acadêmicos e os profissionais a questionar e desalojar, se necessário,
as pedras angulares do conhecimento contábil inscritas na masculinidade, na branquitude, no
racismo, na perpetuação da desigualdade que continuam a informar as práticas contábeis
heteronormativas.
Palavras-Chaves: Diversidade. Inclusão. Contabilidade. LGBTQIA+.
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A contabilidade está implicada na perpetuação da desigualdade (Haynes, 2017). Este
debate ingressou como objeto de discussão na área do conhecimento a partir do momento
que se percebeu que os instrumentos contábeis e os ferramentais advindos dessa prática
sustentaram e forneceram subsídio para a escravidão no Brasil e quando se remete às
rupturas provocadas pelo Holocausto (Silva, 2014). Contribui para este processo, a ausência
de questionamentos sobre as realidades presentes nos espaços contábeis enquanto uma área
inscrita e edificada em uma estrutura heteronormativa e branca (Rumens, 2016), haja visto
que quando não há questionamentos há a reprodução de estruturas de poder que contribuem
para regimes repressores e autoritários (Funnel, 1998).
As raízes técnicas e tradicionais, e o atendimento às normas como seminais do
desenvolvimento da contabilidade (McGuigan, 2021), contribuíram fortemente no que cerca
apoiar o capitalismo de mercado e a construção de valor para o acionista (Chiapello, 2007).
Esse processo é recorrente na Contabilidade visto que os enfoque que esta área do
conhecimento recebeu nos últimos tempos estão consubstanciados em enfoques fiscais
(Hendriksen & Van Breda, 1999), uma vez que a contabilidade contribuiu para a uniformidade
das cobranças tributárias e no processo de prestação de contas entre os agentes econômicos;
enfoques legais (Hendriksen & Van Breda, 1999), no qual há predominância do atendimento
às normais e procedimentos regularmente estabelecidos; enfoques éticos (Hendriksen & Van
Breda, 1999) inscrito na ideia de construir elementos e apresentações que contribuam para a
tomada de decisão de forma igualitária entre os usuários da informação contábil; enfoque
econômico, este possui por preocupação os impactos que os procedimentos podem ocasionar
na economia e no mercado de capitais como um todo; enfoque comportamental, atenção
dada as decisões da administração; e enfoque estrutural, pautado nas definições dos
elementos que constroem a contabilidade, a exemplo dos princípios e estrutura das
demonstrações financeiras.
O debate enfocado na natureza política de diversidade e inclusão na contabilidade tem
sido rejeitado pelos pesquisadores em algumas instanciações. A nível de mundo essa
discussão tem ganhado força, por incentivos como os advindos da Critical Perspectives on
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Accounting (2016) quando a mesma fomenta o debate por meio de uma edição especial sobre
Igualdade, Diversidade e Inclusão em Contabilidade. Tal edição contou com a colaboração de
celebres pesquisadores da área de contabilidade, a exemplo das discussões de Rumens (2016)
que aponta que há necessidade de questionar o viés heteronormativo da Contabilidade, uma
vez que não adotando esses questionamentos a reprodução do binarismo postulará como um
padrão dentro dos espaços contábeis. Além disso, abre espaço para a criação de
conhecimento não-hegemônico, o que a curto e longo prazo pode prejudicar a permanência
de sujeitos LGBTQIA+ na Contabilidade. Assim, também é observado que inserir a temática de
diversidade e inclusão na Contabilidade permite criar organizações contábeis do queering, à
medida que se questiona onde as pessoas LGBTQIA+ são aparentemente contabilizadas e
normalizadas como cidadãos organizacionais respeitáveis e produtivos.
Rumens (2016) apresenta a Teoria Queer como uma lente possível para interromper o
heteronormativismo na área contábil. Sua origem está inscrita nos Estudos Culturais Norteamericanos e recebeu atenção uma vez que passou ser visualizada como contraponto crítico
aos estudos sociológicos sobre minorias sexuais e também quando alcançou as políticas
identitárias dos movimentos sociais. Dessa forma, a Teoria Queer afirma que a orientação
sexual e a identidade sexual ou de gênero dos indivíduos são o resultado de um constructo
social. Esta Teoria rejeita os aspectos biológicos do binarismo pregados pela biologia e
inscreve um sujeito como um indivíduo capaz de criar a sua identidade sexual a partir das suas
vivências.
Dessa forma o chamamento realizado por Rumens (2016) é pautado na criação de
alianças queer em contextos contábeis. De modo que os sujeitos LGBTQIA+ não sejam
negligenciados nos espaços contábeis. O processo de resposta às provocações e incitações de
Rumens (2016) tornam-se salutar à medida que entende-se a Contabilidade como uma
construção política implicada na perpetuação da desigualdade, com referência a desafios
globais de gênero, raça, classe e renda (Haynes, 2017). Esse enfoque político que na maioria
das vezes é rejeitado pela comunidade cientifica deve ser colocado em voga e questionado,
de modo atemporal. Dessa forma, este ensaio tem por objetivo contextualizar a Contabilidade
no campo do conhecimento científico enfocando a sua natureza política de diversidade e
inclusão apontando reflexões e impactos consubstanciados na emergência da temática, no
instrumento política que área de conhecimento representa, nos aspectos relacionados a
violação de direitos humanos e potência democrática e por fim, em consideração que a
inserem no século XXI.
2 DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO CONTEXTO CONTÁBIL: TEMÁTICA EMERGENTE
No Brasil, as desigualdades de gênero e raça são problemas que dizem respeito à
maioria da população (Abramo, 2004). Tal processo está relativamente relacionado a
necessidade de entender a diversidade e inclusão como pautas emergentes. Em termos de
gênero, em qualquer indicador social considerado — educação, emprego, trabalho, moradia
— existe uma desvantagem sistemática das mulheres em relação aos homens, e do conjunto
de negros de ambos os sexos em relação aos brancos. Essa desvantagem é especialmente
marcada no caso das mulheres negras (Abramo, 2004)
Na perspectiva de raça tal discussão avança ainda mais, uma vez que mais de 130 anos
após a abolição da escravidão no Brasil, a lei chamada “Lei Áurea” ainda não trouxe as mesmas
oportunidades para os negros. A ascensão e inclusão social para uma comunidade vulnerável
continuam a ser um desafio (Haynes, 2017). A população brasileira é constituída por 54% de
negros (IBGE, 2019). Enquanto as evidências apontam que a taxa de homicídios de negros foi
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de 40,2, para os autodeclarados brancos, amarelos e indígenas foi de 16,0 por 100.000
habitantes (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, 2017). Além disso, nas
universidades públicas apenas 16% dos professores se autodeclararam negros (Ipea, 2017). A
histórica estrutura racista (Annisette & Prasad, 2016) da sociedade brasileira cria (in) barreiras
visíveis para a ascensão e inclusão social dos negros. As desigualdades e as discriminações de
gênero e raça são duas formas de discriminação que cruzam a sociedade e o mundo do
trabalho no Brasil (Abramo, 2004).
3 DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO CONTEXTO CONTÁBIL: INSTRUMENTO POLÍTICO
Uma das formas de modificar o quadro da desigualdade de gêneros na área contábil é
a conscientização e a instituição de políticas de apoio a classe menos favorecida (Casa Nova,
2012). Dessa forma, os processos advindos de políticas públicas a exemplo da Lei de Cotas nas
Universidade Públicas são conquistas que merecem ser reverenciadas com frequência como
uma forma de legitimar a permanências de sujeitos pertencentes a grupos não-hegemônicos
nos espaços contábeis.
Outro processo que merece atenção refere-se aos grupos e coletivos que ao longo do
tempo passam a questionar estruturas. Exemplo disso está na Carta aberta sobre diversidade
e inclusão submetida e lida no Congresso ANPCont na cerimônia de encerramento em 2020.
A Figura 1 apresenta tal instrumento.
CARTA ABERTA SOBRE DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA CONTABILIDADE
16 de dezembro de 2020, Brasil.
À Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
Motivados por experiências vivenciadas na Contabilidade, seja exercendo a função de
contadores/contadoras, docentes, pesquisadores/pesquisadoras, estudantes e ativistas sociais, esta carta
nasce com o intuito de reafirmar que nos espaços de atuação contábil ainda existem inúmeros grupos não
hegemônicos que, sob variadas circunstâncias, não encontram a representatividade necessária para se
sentirem pertencentes ao ambiente. A invisibilidade desses grupos afeta não só o orgulho profissional de
existir numa classe que tem entre seus objetivos ser um instrumento de suporte ao desenvolvimento
econômico e social, mas também a identidade profissional e até mesmo a motivação de seguir na carreira. As
consequências negativas dessa exclusão são muitas e vão desde a perda de talentos para a Contabilidade até
a incapacidade de enxergar as demandas da sociedade para a área.
Pesquisas têm demonstrado e discutido algumas das barreiras visíveis e invisíveis que ainda tendem
a dificultar o desenvolvimento profissional de mulheres no Brasil e ao redor do mundo na profissão contábil.
No âmbito acadêmico, a presença das mulheres como docentes nos programas de pós-graduação em
Contabilidade aproxima-se de 30%, um número ainda longe do ideal equitativo. Além das experiências
vivenciadas por mulheres, a baixa presença de professores e professoras negros/negras em grandes centros
de ensino e pesquisa do país ainda é uma realidade a ser alterada, tendo em vista que no país 56,10% da
população se autodeclara negra. Assim como as mulheres e pessoas negras foram por muito tempo
invisibilizadas, as pessoas com deficiência também possuem demandas não atendidas na Contabilidade,
mesmo com a Lei 13.146/2015.
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. É importante lembrar que ainda
hoje no Brasil, a cada 16 horas, uma pessoa LGBTQIA+ é assassinada.
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Não são raros os casos de ataques a cada um destes grupos não hegemônicos por meio de situações
variadas de opressão e invisibilidade. Apesar disso, alegramo-nos com avanços sociais já percebidos, como o
enquadramento da homofobia e da transfobia na Lei do Racismo, a realização de políticas de diversidade racial
e gênero em grandes empresas nacionais e a maior inclusão (legalmente exigida) de pessoas com deficiência
no mercado de trabalho. Nunca é demais lembrar que respeito não se pede, exige-se!
No ano em que comemoramos o cinquentenário da fundação do primeiro programa de pósgraduação em Contabilidade no Brasil é preciso reconhecer que as conquistas são muitas, mas ainda há um
longo caminho a percorrer. Nesse contexto, enxergamos na Associação Nacional de Programas de PósGraduação em Ciências Contábeis (ANPCont) uma forte aliada para a promoção e fortalecimento da
diversidade na Contabilidade. A palestra do professor Nicholas McGuigan, promovida pela ANPCont em seu
congresso anual de 2019, representa um marco desse apoio, incentivando uma reflexão fora dos padrões
existentes na Contabilidade. Sentimos que o momento atual da ANPCont é de renovação e incentivo à
inovação na atuação contábil.
Nesse contexto, queremos fazer uso desta carta para solicitar duas ações de apoio à Associação. A
primeira delas refere-se à criação de mais uma linha para recepção de trabalhos acadêmicos, a partir do
Congresso ANPCont de 2021, denominada Diversidade e Inclusão na Contabilidade. Destacamos que esse
movimento está em consonância com o que é percebido internacionalmente. A American Accounting
Association (AAA), por exemplo, apresenta dentre seus 17 temas de interesse a área de Diversity, que tem
como missão ser o fórum principal para o aprimoramento e suporte da diversidade na educação, pesquisa e
prática contábil. Além da temática permear grandes congressos como encontro anual da AAA ela também se
encontra nos principais periódicos nacionais e internacionais e até mesmo com chamadas exclusivas para a
temática, como o caso da chamada “Diversity and Inclusion in Accounting Education”, emitida pelo periódico
Issues in Accounting Education.
Ao criar o tema Diversidade e Inclusão na Contabilidade, acreditamos que a ANPCont terá ainda
mais oportunidade de assumir um protagonismo no âmbito da pesquisa em Contabilidade, atraindo, inclusive,
mais trabalhos internacionais, tendo em vista que a comunidade acadêmica fora do país já apresenta um
corpo desenvolvido de pesquisadores sobre o assunto. Nacionalmente, mesmo ainda não existindo fortes
incentivos à pesquisa sobre diversidade e inclusão na área contábil, é possível identificar pesquisadores e
pesquisadoras em diversos estágios da carreira com um olhar atento para fenômenos voltados às questões
de gênero, raça, orientação sexual e pessoas com deficiência. Em uma rápida consulta às pesquisas realizadas
nos últimos 5 anos na temática da diversidade em Contabilidade no Brasil, é possível notar projetos
financiados por órgãos de fomento, artigos publicados em periódicos de prestígio e orientações de teses e
dissertações sobre o assunto em vários dos PPGs vinculados à ANPCont. Essas pesquisas, estruturadas com
diferentes abordagens metodológicas e perspectivas teóricas, sinalizam para a maturidade necessária para a
criação da temática no Congresso.
É importante ainda destacar que além do espaço encontrado na academia contábil internacional, a
discussão sobre diversidade na contabilidade encontra respaldo na profissão, visto que o mercado tem exigido
cada vez mais diversidade. As firmas de auditoria – principalmente as Big Four – têm desenvolvido um forte
discurso e protagonismo nesse debate, criando comitês para discussão e desenvolvimento de políticas de
diversidade. Um exemplo disso é a posição assumida por Danielle Torres, primeira mulher transexual sócia na
KPMG Brasil.
Acreditamos, portanto, que já existe um ambiente propício que viabilize a criação de um tema
destinado exclusivamente a receber trabalhos sobre Diversidade e Inclusão na Contabilidade no Congresso
ANPCont. Estamos certos, ainda, de que a criação dessa temática em um importante encontro de acadêmicos
e acadêmicas, assim como de praticantes da área contábil incentivará outros pesquisadores e pesquisadoras
a repensarem os problemas existentes na Contabilidade a partir da lente da diversidade. Esse incentivo, além
de viabilizar o tema da diversidade no Congresso ANPCont no longo prazo, certamente proporcionará um
impacto social significativo para a melhoria das condições de trabalho, ensino e pesquisa em Contabilidade
no país.
A nossa segunda requisição para a Associação refere-se à criação de um Comitê de Diversidade e
Inclusão que tenha a função de auxiliar a ANPCont em assuntos relacionados direta ou indiretamente à
inclusão dos grupos não hegemônicos mencionados anteriormente. Esse movimento também está em linha
com o que se observa em outras áreas de atuação, como no Direito e na Psicologia, cujas entidades
apresentam núcleos específicos sobre o assunto. Entendemos que as relações sociais são complexas e esse
Comitê ajudaria a pensar as políticas educacionais para a área contábil a partir da perspectiva da diversidade.
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Destacamos, mais uma vez, a nossa disponibilidade e interesse de também colaborar nessa ação junto à
Associação.
Finalmente, destacamos que esta carta não possui qualquer viés político-partidário. Acreditamos que
as estratégias de diversidade e inclusão podem contribuir significativamente para a melhoria da atuação,
ensino e pesquisa na Contabilidade. Consideramos ser necessário construir um cenário que permita entender
a Contabilidade como um instrumento com possibilidade de mitigar os processos de maximização das
desigualdades de gênero, raça, orientação sexual e identidade sexual existentes na sociedade. Para finalizar,
recorremos a Judith Butler, que afirma “seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade
baseada na igualdade”.
Elaboraram o presente documento:
Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano – MPAC/UFC
Daniel de Jesus Pereira - IFAL/FUCAPE
Iago França Lopes – PPGCONT/UFPR
João Paulo Resende Lima - FEA/USP
Mirian Gomes Conceição - UFBA
Samuel de Oliveira Durso – Faculdade FIPECAFI
Thauan Felipe Medeiros de Carvalho - UFRJ
Figura 1. CARTA ABERTA SOBRE DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA CONTABILIDADE
Fonte: Newsletter Anpcont Edição Setembro-Dezembro 2020 (2020).

Esta carta representa a posiconalidade de toda uma comunidade LBTQIA+ que busca
por espaços de segurança e liberdade, para que possam performar suas habilidades e
competências contábeis.
4 DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO CONTEXTO CONTÁBIL: VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
A partir do momento que uma sociedade não garante a permanência dos grupos
LGBTQIA+ nos espaços contábeis há a violação dos direitos humanos desses sujeitos. E de
certa forma a área contábil precisa compreender que “não são direitos para apenas uma
classe, categoria, pessoa ou raça, mas sim garantias para todo e qualquer ser humano” (Ferraz,
2021). Assim o chamamento realizado com esse reconhecimento é que os espaços contábeis
criem políticas de permanência e inclusão. O sentimento de pertencer é uma barreira que
precisa ser vencida e de certa forma, quando se observa a Contabilidade a partir de uma
perspectiva sociológico alcança esses debates à medida que esta conecta-se a um cenário de
desigualdade (Borsatto Junior, Zabott & Araújo, 2020).
A criação de políticas a respeito de um processo de pertencimento é visualizada como
uma tratativa de resolver estruturas heteronormativas e binárias que perpetuam a área de
contabilidade (Rumens, 2016) desde os primeiros cursos e escolas de comércio no Brasil em
1809 (Soares et al., 2012). Assim, o papel das instituições representativas, como os Conselhos
Regionais de Contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade nesse processo e conceder
abertura e um diálogo entre empresas, universidade e a sociedade de uma forma geral com
vistas a criar uma comunidade segura (Buaman, 2001), na qual os sujeitos LGBTQIA+ possam
performar suas identidades, por meio da liberdade e da segurança.
Torna-se salutar destacar nesta reflexão que no mês de Junho de 2021, o Conselho
Regional de Contabilidade São Paulo promoveu inumes atividades sobre a diversidade na
contabilidade, dentre estas, entrevistas com profissionais de Contabilidade que puderam
declarar e contar as suas histórias. A concessão de espaço, a qual é por direito é um processo
de posicionalidade que interfere positivamente na construção de uma Contabilidade mais
humana e justa. A Figura 2 apresenta as entrevistas realizadas junto a esses profissionais.
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Profissional da Contabilidade LGBTQIA+: profissionais relatam experiências no ambiente corporativo e
destacam razões para ter orgulho de ser quem se é
Publicado em 2/7/2021
Em 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBT, também chamado de Dia Internacional do
Orgulho LGBTQIA+. A data marca o enfrentamento da população à repressão e homofobia da polícia em 1969,
no bar Stonewall Inn, em Nova York, e é um marco na busca da igualdade e aceitação de pessoas com
diferentes orientações sexuais, identidades e expressões de gênero.
Este orgulho celebrado no dia 28 de junho trata sobre a reafirmação das individualidades de cada um, mas
também sobre a busca pela igualdade de direitos e o enfrentamento ao preconceito, à discriminação e
violência existentes na sociedade, para que ninguém mais tenha vergonha ou motivos para esconder quem
realmente se é.
E para demonstrar seu apoio por um mundo mais justo e com igualdade de direitos, o CRCSP trará durante a
semana alguns depoimentos de profissionais da contabilidade que são LGBTQIA+. Os relatos demonstram
alguns dos motivos que os entrevistados têm para se orgulhar neste dia, que é significativo não apenas para
a comunidade LGBTQIA+, mas para todos aqueles que acreditam em um mundo mais diverso e inclusivo.
Daisy Christine Hette Eastwood
Profissional da contabilidade e advogada especialista na área tributária, controladoria e gestão estratégica,
Daisy Christine Hette Eastwood é conselheira do CRCSP e coordena o Grupo de Trabalho Diversidade e
Inclusão (GDI).
Empresária contábil atuante na Baixada Santista, Daisy também é diretora Financeira do Sindicato dos
Contabilistas de Santos na gestão 2020-2022, presidiu o Sindicato de 2005 a 2007 e foi diretora da Federação
dos Contabilistas do Estado de São Paulo (Fecontesp) no período de 2017 a 2019.
Além de sua atuação profissional e pelo desenvolvimento da profissão contábil junto às Entidades de classe,
Daisy também dedica seu tempo à defesa dos Direitos Humanos. Ela é coordenadora da Comissão Municipal
de Diversidade Sexual de Santos (CMDS), presidente da Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transgêneros de Santos (APOLGBT Santos), vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da
Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Santos (OAB-SP), diretora Financeira e Jurídica da Associação Mães
pela Diversidade, integrante da Comissão de Direito Homoafetivo e de Gênero do Instituto Brasileiro de
Direito de Família (IBDFam) e representante municipal da Aliança Nacional LGBT.
Nesta entrevista ao portal do CRCSP, Daisy relata um pouco sobre as razões para se ter orgulho do Dia do
Orgulho LGBT e sobre o que é ser profissional da contabilidade, mulher, mãe, lésbica e, acima de tudo, uma
cidadã que possui direitos e que luta para que todos tenham as mesmas oportunidades e direitos.
CRCSP - O que significa o Dia do Orgulho LGBT para você? Por que esta data é significativa?
Daisy- É por causa da revolta de Stonewall que o orgulho LGBTQIA+ é celebrado em 28 de junho, data que
consideramos o marco onde o ativismo pelos direitos LGBTQIA+ ganha o debate público e as ruas.
Este acontecimento nos “tirou do armário” e, a partir daí, cria a ideia do orgulho, em contraponto à vergonha
que a sociedade cisheteronormativa tenta nos impor, em relação à nossa homoafetividade.
Todos os dias são de luta por inclusão e respeito, mas o mês de junho e, em especial, o dia 28 de junho, é o
momento em que reafirmamos nossos direitos enquanto cidadãos e cidadãs. Estes direitos, como o
casamento civil, a doação de sangue e a criminalização da lgbtfobia foram, em essência, conquistados na
esfera judicial, devido à omissão do Congresso Nacional.
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O Dia do Orgulho LGBT é a nossa busca pelo respeito à orientação sexual, identidade ou expressão de gênero,
fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade igualitária e preponderante em suas ações em busca
de justiça social e garantia de direitos.
CRCSP - Você já sofreu preconceito no ambiente de trabalho?
Daisy- Particularmente, antes de me entender e me assumir LGBTQIA+, passei por casamentos e
relacionamentos heteronormativos e o maior preconceito, na minha época, era por galgar cargos na condição
de mulher.
Quando me assumi, já possuía minha própria empresa, mas passei e ainda passo por situações de preconceito
de pessoas com as quais me relaciono profissionalmente, principalmente pelo fato de ser mulher e lésbica.
Em ambientes predominantemente masculinos, as mulheres que se sobressaem, sejam elas heterossexuais,
bissexuais ou lésbicas, sofrem estigma e discriminação, não em razão de sua liderança ou competência, mas
em razão de uma cultura sexista e machista a que somos submetidas em todos os ambientes.
CRCSP - Em sua opinião, como é possível lidar com a intolerância de outras pessoas?
Daisy- Temos a lesbofobia, como a intolerância, o rechaço, o temor, o preconceito ou a perseguição às
mulheres que não cumprem com as normas de gênero estabelecidas culturalmente pelo poder masculino e
ela é agravada pelas relações desiguais que desqualificam as mulheres em geral.
Buscamos lidar com essa intolerância através da informação. Por este motivo, precisamos falar sobre isto em
todos os ambientes. Ninguém precisa ser LGBTQIA+ para respeitar a população LGBTQIA+. Para ter este
respeito, é necessário apenas estar seguro quanto à sua própria sexualidade e possuir caráter para conviver e
respeitar as diferenças.
CRCSP - O que é ser LGBTQIA+ no ambiente corporativo?
Daisy- O mundo corporativo é um reflexo da nossa sociedade e, por isso, ainda existem muitos desafios para
a inclusão LGBTQIA+ neste ambiente.
A dignidade da pessoa humana e a criação de oportunidades para que todos e todas possam desenvolver seu
potencial de forma livre, autônoma e plena devem ser diretrizes das empresas para a inclusão da população
LGBTQIA+.
Mas os avanços nos grupos de diversidade e inclusão nas empresas sinaliza para um futuro em que ser
LGBTQIA+ não seja mais uma distinção para a sua inclusão profissional.
CRCSP - Você tem orgulho de sua profissão?
Daisy- Tenho imenso orgulho da profissão que escolhi. Foi com ela que criei e eduquei meus filhos e que me
sustenta até os dias atuais. Sou uma apaixonada pela Contabilidade.
Sou também advogada com especialização na área tributária e busquei essa formação, na verdade, para
conhecer os meandros da área e aplicá-los na consultoria aos meus clientes da área contábil.
Tenho orgulho, principalmente, quando participo das atividades do meu Conselho em apoio à causa LGBTQIA+
e à inclusão dos jovens LGBTQIA+ que a ela pertencem.
Fabian Algarte da Silva
Formado em Ciências Contábeis, Psicologia e Física, Fabian Algarte da Silva é perito contábil e atua na área
processual trabalhista em escritório próprio.
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Um ativo defensor da igualdade de direitos e das políticas de inclusão e diversidade no ambiente de trabalho,
Fabian também é presidente do Comitê de Ética do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat) e
coordenador nacional da área de homens trans e transmasculinidades da Aliança Nacional LGBTI+.
Em entrevista ao Portal do CRCSP, Fabian relata o que é ser um homem trans no mundo corporativo, fala um
pouco sobre os preconceitos que a população LGBTQIA+ sofre e sobre como é possível promover uma
atmosfera de aceitação e respeito no ambiente de trabalho.
CRCSP - O que significa o Dia do Orgulho LGBT para você? Por que esta data é significativa?
Fabian- Para mim, é um marco histórico de um momento de luta pela dignidade da pessoa LGBTQIA+ e pela
garantia de direitos humanos fundamentais dessa população. O levante de Stonewall não foi uma batalha, foi
o início de um basta. Foram pessoas cansadas de serem empurradas para a margem da sociedade e tratadas
como criminosas apenas porque a existência delas divergia da cisheteronormatividade.
É importante lembrar disso, lembrar que lutamos há décadas pelo respeito ao nosso direito de existir, de viver
em segurança e de sermos respeitados em nossa integridade física e mental. Devemos lembrar que cada
conquista, nacional ou internacional, da garantia de direitos humanos básicos da população LGBTQIA+ foi
construído com ação. Foram conquistas obtidas com muito trabalho junto ao poder público, ações judiciais e
com a ida às ruas.
Precisamos lembrar que poder andar de mãos dadas na rua hoje é uma conquista sócio-histórica de toda uma
população que ainda não é legalmente garantida em 100% do planeta. E devemos lembrar também que ainda
precisamos cuidar para que não sejamos desrespeitados e atingidos em nossa integridade por pessoas que
insistem em operar com desrespeito e violências.
CRCSP - Você já sofreu preconceito no ambiente de trabalho?
Fabian- Eu já fui alvo de preconceitos em diversos ambientes de trabalho. No Brasil, a cultura machista usa
muito o chiste, a “piada” e o “trocadilho” como forma de destilar preconceitos e violências contra vários
grupos sociais. Ambientes de trabalho e mesmo os de educação são repletos deste tipo de conduta.
CRCSP - Em sua opinião, como é possível lidar com a intolerância de outras pessoas?
Fabian- Com educação. É necessário promover a educação que vem através da informação e também a que
vem através da aplicação da lei.
Existem pessoas cujas ideias pré-concebidas e preconceitos se desfazem diante de um diálogo aberto e de
fluxos de informação.
Existem pessoas que são informadas, têm acesso a conceitos como direitos humanos e, mesmo assim,
escolhem propositadamente desrespeitar pessoas sob a alegação de “ter opiniões”. Para essas pessoas, a
educação precisa vir pelo viés judiciário. Isto se dá tanto pela autuação criminal direta em casos de preconceito
contra a população LGBTQIA+, com o amparo à criminalização da lgbtifobia na lei de racismo, como pela via
cível, nas ações de direito pessoal.
É importante educar, inclusive deste jeito. A educação é a única forma de garantir respeito pelos direitos
humanos, que é o mínimo para termos uma sociedade civilizada.
CRCSP - O que é ser LGBTQIA+ no ambiente corporativo?
Fabian- Algumas vezes é ser obrigado a ter paciência com quem comete erros, mas não gosta de ser informado
deles. É dizer: “não importa que você tenha dúvidas pessoais, você não tem o direito a fazer perguntas íntimas
a ninguém que não te dê expressa autorização ou liberdade para fazer isso”.
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Por vezes, é ter de se dedicar em horas extras e desafios maiores para ouvir: “você trabalha bem, nem parece
que é trans”. Porque a sociedade faz juízo de valor sobre a população LGBTQIA+ e muita gente acredita que
isso diminui nossa potencialidade de trabalho, o que é absurdo, certamente.
Por vezes, é não comparecer às festas familiares de congregação da empresa porque a empresa não possui
uma política de Direitos Humanos voltada à diversidade e você sabe que seu parceiro de mesmo gênero não
será bem recebido, porque vocês não são citados como família nas políticas da empresa.
É receber reclamações porque você foi ao banheiro masculino, sendo um homem - um homem trans.
É ter de buscar as determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) porque ainda hoje há empresas que se
recusam a reconhecer a legalidade do casamento homoafetivo. Geralmente, a população LGBTQIA+ tem
maior conhecimento sobre direito civil que os demais, porque precisa relembrar pessoas físicas e jurídicas a
todo momento que ela tem o direito de existir como qualquer outra pessoa.
CRCSP - Você tem orgulho de sua profissão?
Fabian- Sim, tenho muito orgulho! Eu me apaixonei por Ciências Contábeis ainda na faculdade e acho uma
área espetacular e multifacetada. Eu adoro o meu trabalho na área de Perícia Processual, pois estou sempre
aprendendo e ampliando meus horizontes.
Iago França Lopes
Contador e educador, Iago França Lopes é integrante do Coletivo Contábil de Inclusão e Diversidade (Colid),
grupo formado por profissionais da contabilidade e pessoas ligadas à área para promover a informação e o
respeito às diferenças.
Mestre em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutorando em Contabilidade
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Iago também é editor da newsletterda Associação Nacional de
Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT) e um ativo defensor de causas voltadas à
igualdade de direitos, respeito e liberdade.
Em entrevista ao Portal do CRCSP, Iago relata seu orgulho de ser negro, gay, professor e contador e de poder
contribuir para a construção de uma sociedade melhor a cada dia.
CRCSP - O que significa o Dia do Orgulho LGBT para você e por que esta data é significativa?
Iago- O Dia do Orgulho LGBTQIA+ é de extrema importância para que possamos realizar um resgate histórico
e cultural dos processos de luta que acontecem no mundo todo, desde a rebelião de Stonewall Inn, em 1969,
para que possamos nos conscientizar sobre a violência sofrida ainda nos dias de hoje pelas pessoas LGBTQIA+.
É extremamente significativo também olharmos para esta revolta de Stonewall e entendermos que
precisamos lutar, alcançar novos espaços e unir forças para que outras pessoas sejam acolhidas e possam
exercer profissões que melhor se encaixam em suas habilidades.
Tem uma frase da economista e escritora Maria de Conceição Tavares que diz “Há muita dor, mas existe a
raiva. E a raiva é energia para lutar”. Diante das agressões que vivenciamos ainda nos dias de hoje, é necessário
questionar até quando as pessoas LGBTQIA+ serão assassinadas. Até quando iremos ocupar os primeiros
lugares no mundo em questão de violência. Por estase outras razões, precisamos criar uma sociedade segura
para todos e isto também é um papel de todas as instituições.
CRCSP - Você já sofreu preconceito no ambiente de trabalho?
Iago- Durante minha vida profissional e acadêmica colecionei algumas experiências de violência e preconceito
sim. Hoje eu utilizo meu black power, inclusive, em decorrência de uma violência homofóbica que sofri no
ambiente universitário, enquanto aluno de mestrado.
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A intolerância é uma situação quase que diária, dependendo dos espaços que você está. Esta violência pode
se dar de diferentes formas, desde uma piada ofensiva, ou sua competência ser colocada em xeque em razão
de sua orientação sexual.
CRCSP - Em sua opinião, como é possível lidar com a intolerância de outras pessoas?
Iago- Estas violências precisam ser discutidas e superadas, para criarmos ambientes de liberdade e segurança,
o que só conseguiremos com muito debate e conscientização e com medidas que assegurem o respeito aos
direitos dos LGBTQIA+, inclusive o direito à vida, que muitas vezes não é respeitado.
E para lidar com esse processo de intolerância, as pessoas devem estar abertas a aprender, pois a intolerância
se combate com informação. E por mais que a contabilidade seja uma área tradicional, cada vez mais este
espaço está se transformando e se tornando mais inclusivo e acolhedor para as pessoas, em toda a sua
pluralidade.
CRCSP - O que é para você ser LGBTQIA+ no ambiente corporativo?
Iago- Ser LGBTQIA+ dentro do ambiente corporativo é muito desafiador e eu, enquanto homem gay, negro e
pertencente a esta comunidade de contadores, vejo como muito positivas iniciativas como a do CRCSP e do
Colid, que criam espaços de discussão e dão visibilidade a uma população que antes não era vista.
Minhas características, enquanto negro e LGBTQIA+, chegam muitas vezes antes de mim, com pessoas que
me perguntam, por exemplo, quando irei cortar meu black powerantes mesmo de me cumprimentar. E
mesmo diante de perguntas que chegam a ser desrespeitosas, é necessário dar respostas educadas. Então a
busca pela igualdade e pelo respeito no ambiente corporativo é, geralmente, uma militância silenciosa.
Mas é possível quebrar estas raízes ao demonstrar seu conhecimento técnico e ao persistir, apesar dos
desafios. O seu estar ali é importante não apenas para você, mas para outras pessoas LGBTQIA+ que virão
depois.
Hoje eu converso com as pessoas e consigo ver uma diversidade maior na área corporativa e isto é necessário
para que outras pessoas venham e para que essa intolerância e preconceito sejam cada vez mais
marginalizados.
É importante percebermos que cada uma destas pessoas traz uma história de vida que não é desvinculada de
sua profissão, pois a criatividade, o orgulho, o compromisso e outras qualidades vêm junto com ela e a área
contábil só tem a ganhar.
CRCSP - Você tem orgulho de sua profissão?
Iago- Eu tenho muito orgulho da minha profissão e falo que não sei fazer outra coisa que não seja
contabilidade e educar. Eu tenho orgulho deste papel que exercemos na sociedade para desmistificar
preconceitos e de despertar nos ambientes profissionais um processo de sensibilidade.
A contabilidade permitiu que eu alcançasse essa missão e, a partir do conhecimento contábil, pudesse
encontrar outras pessoas nesta luta com o Colid.
Celebrar o orgulho na Contabilidade e em todas as áreas é necessário, pois as áreas são feitas de pessoas.
Celebrar a diversidade é trazer mais gente para esta escalada, para que ela seja menos árdua para todos e
para que possamos nos orgulhar cada vez mais de nossa profissão.
Vamos nos orgulhar de quem somos, das bandeiras que levantamos e dos espaços que ocupamos. Orgulhese!
Figura 2. Profissional da Contabilidade LGBTQIA+: profissionais relatam experiências no ambiente corporativo e
destacam razões para ter orgulho de ser quem se é
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Fonte: CRC SP (2021).

5 DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO CONTEXTO CONTÁBIL: A CONTABILIDADE COMO POTÊNCIA
DA DEMOCRACIA
As contadoras, apesar de representarem quase metade dos profissionais de
Contabilidade, enfrentam o mesmo problema que a maioria das mulheres no mundo
corporativo, ou seja, as diferenças salariais comparativamente aos homens, a qual ainda é
significativa (Brighenti, Jacomossi & Silva, 2015). Alinhar esse reconhecimento a distribuição
de profissionais de contabilidade por gênero binário destacados na Figura 1 reforça ainda mais
a necessidades de questionamentos que modifiquem essa realidade, contribuindo para a
criação de estruturas contábeis baseadas na democracia.
Tabela 1. Distribuição de profissionais de contabilidade no Brasil por sexo.

Masculino

Feminino

Total

Categoria

Brasil

Contador

188.756

%

35,5928

Técnico

114.018

%

21,4998

SubTotal

302.774

%

57,0927

Contador

161.378

%

30,4303

Técnico

66.168

%

12,477

SubTotal

227.546

%

42,9073

Total

530.320

% Brasil

100

Fonte: CFC (2017).

6 DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO CONTEXTO CONTÁBIL: INGRESSO DAS ORGANIZAÇÕES E DA
UNIVERSIDADE NO SÉCULO XXI
Para que se desenvolva discussões que questionem uma estrutura heteronormativa
contábil demanda-se pelo reconhecimento que a sociedade é construída em base
masculinistas e racistas. Até a década de 1990, “as ciências sociais tratavam a ordem social
como sinônimo de heterossexualidade” (Miskolci, 2009, p.151). No entanto, com o
desenvolvimento de políticas publicas, torna-se necessário modernizar os ambienteis
institucionais, visto que foram construídos a partir de pensamentos e práticas da branquitude
e automaticamente há o ingresso da diversidade nos espaços contábeis. Dessa forma, os
vulneráveis não devem ser considerados um adendo. É uma questão de racionalidade e
moralidade.
Estima-se que no Brasil 21 milhões de pessoas sejam LGBTQIA+ (Santiago, Barros &
Bonfim, 2019). Assim, parcela dessa comunidade está na Contabilidade e ao longo do tempo
vem ganhando cada vez mais força, por meio de organizações como o Coletivo Contábil de
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Inclusão e Diversidade. Conforme o Regimento Interno do COLID (2020) tal coletivo é uma
articulação política acadêmica-científica que atua na defesa de representatividade das
pessoas LGBTQAI+ nos diversos campos da Contabilidade e que reúne instituições, redes,
movimentos e ativistas independentes, sem distinções de orientação sexual, gênero,
identidade de gênero, religião, classe, étnico-raciais, ideológicas e geracionais.
O Coletivo COLID é um passo significativo para a Contabilidade no Brasil em termos de
questionar uma estrutura e todos os participantes destas. O movimento ganha legitimidade e
alcança também as redes sociais. A Figura 3 apresenta o Instagram® do Coletivo COLID.

Figura 3. Instagram® do Coletivo COLID
Fonte: @coletivo.colid (2021).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta ensaio teve por objetivo contextualizar a Contabilidade no campo do
conhecimento científico enfocando a sua natureza política de diversidade e inclusão
apontando reflexões e impactos consubstanciados na emergência da temática, no
instrumento política que área de conhecimento representa, nos aspectos relacionados a
violação de direitos humanos e potência democrática e por fim, em consideração que a
inserem as organizações e as universidade nos século XXI. Dessa forma, reflexões podem ser
proferidas sobre as perspectivas futuras da temática enquanto diversidade e inclusão no
contexto contábil.
Inicialmente o diálogo exige que as pesquisas futuras em contabilidade busquem
integrar as relações de gênero, raça e classe com o capitalismo global, de modo a questionar
estruturas que mitiguem violências simbólicas e físicas nos espaços contábeis (Haynes, 2017).
Esse convite é feito, à medida que as considerações e os reconhecimentos realizados a
respeito da comunidade científica contábil de diversidade e inclusão demandam por
preenchimento destas lacunas. Além disso, as investigações precisam questionar o papel da
contabilidade no apoio à guerra e aos abusos dos direitos humanos a nível estatal e social.
Esse processo alinha-se a ideia de preservar a contabilidade como um instrumento de
garantias de direitos humanos. Esse passado é importante que seja reconhecido visto que
entender as matrizes as quais a Contabilidade está inscrita hoje são frutos de decisões
passadas e perpassam uma estrutura branca e heteronormativa.
Pesquisas de diversidade e inclusão Contabilidade levam as pessoas LGBTQIA+ à
vanguarda, gerando novos conhecimentos sobre igualdade, inclusão social e de gênero,
experiências de vida e de certa forma contribuem com as organizações contábeis e com as
universidades na criação de espaços identitários inclusivos e de permanência (Rumens, 2016).
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Demanda-se por discussões que versem sobre como a heteronormatividade pode afetar a vida
dos homens e das mulheres no trabalho (Rumens, 2016). Assim, no contexto atual torna-se
salutar uma prática auto-reflexiva e crítica que direcione os acadêmicos e os profissionais a
questionar e desalojar, se necessário, as pedras angulares do conhecimento contábil inscritas
na masculinidade, na branquitude, no racismo, na perpetuação da desigualdade que
continuam a informar as práticas contábeis heteronormativas (Rumens, 2016).
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