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Respeito é bom! E não é só isso, respeito é direito! Respeito é o
princípio básico das relações sociais, pois é caminho para o
acolhimento das pessoas de forma verdadeiramente humana e integral.
Respeito é multiplicidade de formas e sentidos e explicita os vieses
profundos da sociedade. Respeito fundamenta leis, normas, regras,
princípios e valida instituições, por exemplo. Respeito  fortalece a
solidariedade, ressalta a honestidade, a lealdade, solidifica a justiça.
Respeito tem a ver com a tolerância, à consideração, com a não
discriminação das minorias, das diferenças, dos marginalizados e
excluídos. Respeito é princípio ainda da empatia, apreço e deferência,
ampliando as potencialidades das relações humanas em diferentes
sentidos. Na etimologia da palavra, Respeito, de Respectus, direciona
para um segundo olhar, olhar novamente. Este, portanto, é o
compromisso dessa cartilha, elaborada durante o Workshop de
Inclusão e Diversidade para o Mercado de Trabalho, voltado para o
público LGBTQIA+: permitir que nos olhemos e olhemos para os
outros com as mesmas lentes sob a ótica do Respeito!

A M O R  É  A M O R

RESPEITO
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O conteúdo deste Guia foi elaborado durante os encontros do
Workshop Inclusão e Diversidade  voltado para o mercado de
trabalho, no Senac de Marília com o seguinte objetivo principal: 

Proporcionar instrumentais para que gestores de empresas e de
RH´s, principalmente, levem as dicas aos seus colaboradores
como reflexões para tomadas de ações que proporcionem
melhores compreensões das necessidades do público
LGBTQIA+ nos atendimentos prestados pelo comércio e
serviços e, ainda, no acolhimentos em seus quadros de
colaboradores(as)! 

QUEM FAZ
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PREPARATIVOS

Como parte das ações voltadas para o Workshop Inclusão e
Diversidade  o Senac de Marília promoveu rodas de conversas
com todos os seus alunos, funcionários e corpo docente,
reforçando, ainda mais, os cuidados para com os 
valores defendidos pela Instituição.
As rodas de conversas, promovidas nos três 
períodos, manhã, tarde e noite, do dia 16 de
agosto de 2022, centradas nas temáticas dos
desafios, histórias e conquistas do público
LGBTQIA+ em Marília, contaram com
as participações especiais do 
educador Cin Falchi, da poliva-
lente Chris, da representante
da Secretaria de Direitos Hu-
manos de Marilia Luciana
Santos. 
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"Quando vemos uma ação de inclusão e

respeito, como essa, se concretizando, as
pessoas tomando posse dos seus espaços e

contribuindo para a educação de outros, temos
uma escola viva e capaz de promover as

mudanças que tanto precisamos!"

 
Andreia Peretti Sangaletti

Diretora Senac Marília
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O09:30 às 11:30
14:30 às 16:30
19:30 às 21:30
QUADRA SENAC

16
AGO

PREPARANDO O AMBIENTE PARA O ACOLHIMENTO: 
 Ato de sensibilização interna, contando com a
participação de convidados. Rodas de conversas com
funcionários, docentes e alunos do Senac visando
quebras de paradigmas.

29
AGO

13:30 às 17:30
SALA 20 
SENAC

ENCONTRO 1: ABERTURA! 
Momento I: Abertura com a presença das entidades e representantes que se
uniram em prol dessa iniciativa: Senac, Secretaria de Direitos Humanos, PAT (Posto
de Atendimento ao Trabalhador), Sebrae, Secretaria de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura de Marília, Núcleo de Diversidade e Ações Afirmativas em
Direitos Humanos do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais (Nuadh-
Sindmar), além de empresas locais que apoiam a iniciativa.

Momento II: Apresentações PAT e Sebrae com os programas de apoio e fomento ao
empreendedorismo e emprego como fontes de incentivos e estímulos às
transformações. 

Momento III:  Senac - Reflexão sobre o mercado de trabalho atual e os desafios da
inclusão e diversidade. Quebrando preconceitos e estereótipos a partir do
protagonismo.

30
AGO

13:30 às 17:30
SALA 20 
SENAC Propostas de reflexões mediante estratégias metodológicas práticas, com embasamentos

teóricos, sobre temas como: Ética, Relacionamentos interpessoais, Comunicação não violenta e
gestão de conflitos no ambiente corporativo

ENCONTRO 2: WORKSHOP 1: CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE CORPORATIVO SAUDÁVEL.

31
AGO

13:30 às 17:30
SALA 20 
SENAC

ENCONTRO 3: WORKSHOP 2: A CONQUISTA DOS ESPAÇOS. 
Preparando-se para as dinâmicas e entrevistas de emprego: técnicas e procedimentos. Parte 2.
A Imagem pessoal x imagem profissional: o uso das redes sociais como fontes de network e
referenciais de posicionamento. 

01
SET

ENCONTRO 4: WORKSHOP 3: A CONQUISTA DOS ESPAÇOS. 13:30 às 17:30
SALA 20 
SENAC

Compreendendo a efetividade do currículo cuidando da construção e remessa com
eficiência;  Preparando-se para as dinâmicas e entrevistas de emprego: técnicas e
procedimentos. Parte 1

02
SET

ENCONTRO 5: WORKSHOP 4: SEBRAE – MULHERES. 13:30 às 17:30
SALA 20 
SENAC Trabalhando a inclusão no mundo dos negócios. Oportunidades de

empreendedorismo e mecanismos de suportes para a busca da autonomia!

05
SET

13:30 às 17:30
SALA 20 
SENAC

ENCONTRO 6: WORKSHOP 5: CIDADANIA E DIREITOS TRABALHISTAS. O QUE, DE FATO,
PRECISAMOS SABER PARA VALER!

Saindo da invisibilidade e informalidade;
Tipos de contratos; direitos e deveres;
Nome social, uso dos espaços, acessibilidades, inclusão e autoexclusão;
Variáveis protetivas: FGTS, INSS, Seguros e Previdências,   
Administração e cuidados financeiros: salário, remuneração e descontos. 

06
SET

19:00 às 21:00
ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E
DE INOVAÇÃO
DE MARÍLIA -
ACIM

ENCONTRO 7: WORKSHOP DE SENSIBILIZAÇÃO PROFISSIONAL SISTÊMICA:
 
Roda de conversa com RHS, Gestores das principais empresas locais e atores com
possibilidades de ações efetivas para inclusão. 

APRESENTAÇÃO  PROGRAMA SELO PAULISTA DA DIVERSIDADE - PAT -MARÍLIA



Para evitar situações constrangedoras, maus tratos,
humilhações, descasos e até agressões, uma parcela
bastante significativa do público LGBTQIA+, ainda,
infelizmente, procura evitar contatos com empresas,
comércios, serviços, indústrias, entidades e locais que
exigem contatos e encontros sociais. Raros são os locais
em que essa parcela do público é muito bem acolhida,
respeitada e valorizada. E foi pensando na possibilidade de
ressignificação desse olhar, ampliando os cenários para
uma sociedade mais acolhedora e respeitosa que os(as)
participantes do Workshop de Inclusão e Diversidade para
o mercado de trabalho elaboraram as dicas que se seguem.
Essas sugestões, vale ressaltar, são frutos de experiências
acumuladas ao longo das vidas de lutas e incansáveis
batalhas pelo reconhecimento dos direitos e usos dos
espaços. São mais que presentes para reflexões e
crescimentos com empresas e colaboradores. São clamores
para, definitivamente, uma sociedade consciente do que é
respeito e educação! 

DICAS TRANS
FORMADORAS
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JULGAMENTO
PRECONCEITO

EXCLUSÃO

INCLUSÃO

COMPETÊNCIA

LUTA

ALEGRIA
LIBER
DADE

AMOR

RESPE
ITO

TRABALHO

DIGNIDADE

JUSTIÇA

ESPERANÇA

SORRIR
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Funcionários LGBTQIA+ estão cada vez mais presentes nas
empresas. E essas presenças exigem que as organizações adotem
políticas que sejam interessantes para o público LGBTQIA+ e
também para todas as pessoas que fazem parte dessa
organização. 

Diante do crescimento da presença deste público nas empresas,
é fundamental compreender que as ações adotadas
pontualmente e de forma paliativa, sem conexões com medidas
sistêmicas, voltadas para todos, alinhadas com treinamentos
abertos, não reduzirão os problemas de discriminação e do
preconceito. 

O(as) participantes do Workshop de Inclusão e Diversidade
prepararam uma série de dicas fundamentais para auxiliar no
processo de inclusão. São referências que vão além da teoria, se
originam na prática, no dia a dia, nas lutas constantes pela
busca dos seus espaços. 

INCLUSÃO X EXCLUSÃO
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Há um dito popular de quem julga com os olhos não enxerga a
verdade de cada um. Então, lembre-se de que ao assumirmos um
olhar de julgamento antes do conhecimento, também
assumimos os riscos de uma leitura reducionista e simplista das
pessoas, da sociedade e do mundo onde vivemos. Olhares de
julgamento anulam perspectivas de diálogos e esses são
primeiros passos para um mundo desigual e fascista. Portanto,
ao receber em suas empresas, seus locais e encontros na
sociedade, lembre-se da importância de não julgar com os olhos.
O acolhimento, o respeito e a empatia começam pelo olhar. A
comunidade LGBTQIA+ merece e precisa ser vista com o poder
que ela tem, com respeito e igualdade. 
"Somos pessoas e queremos ser tratadas e vistas como
pessoas!"
.

OLHARES DE JULGAMENTO
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Gentileza não faz mal e não tem contra indicação! Portanto, pode
ser utilizada sem moderação. Nesse sentido, nos primeiros
contatos com o público LGBTQIA+ não se descuide de perguntar
como querem ser chamadas(os)? Pergunte pelo nome e
compreenda que a maioria utiliza o seu nome social. Não
presuma ou faça julgamentos antecipados sobre qual o pronome
ou qual referência utilizar. Ao perguntar pelo nome e como a
pessoa gostaria de ser tratada, anula-se o uso de termos
pejorativos, evita ofensas e indica, claramente, educação,
empatia, respeito e compreensão da realidade. Tratar o público
LGBTQIA+ pelo nome, vai muito além do tratar o outro como
você gostaria de ser tratado. É tratar todo mundo da mesma
forma, sem distinção. 
"O uso do nome, além de um direito nosso, é uma forma de
sabermos que podemos entrar e sair de locais sem medos e
constrangimentos".

COMO PRECISAMOS SER
TRATADO(AS)?

INCLUSÃO E
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Empresas e pessoas conscientes não discriminam ou fazem
quaisquer diferenciações de público. E mais, estimulam e
valorizam as contratações do público LGBTQIA+, fornecendo,
ainda, uma rede de apoio e sustentação para, de vez, solidificar o
direito, erradicar as injustiças e promover a inclusão. Essa rede de
apoio inclui educação permanente para todos os funcionários,
retomadas frequentes de conversas e quebras de tabus visando
sempre à conscientização. Ao abrir os espaços para profissionais
LGBTQIA+ é importante compreender que é preciso garantir
que haja equidade, que todos e todas tenham acessos aos
mesmos privilégios, direitos, deveres e obrigações.  É preciso
garantir também que haja estímulos para posicionamentos e
fazer ecoar as iniciativas propostas. Esse encontro de
posicionamentos e valorização do outro é que permite que haja,
de fato, uma cultura organizacional ética, transparente e
eficiente, alinhada aos princípios da lei.
"Queremos ser tratados(as) e reconhecidos(as) no trabalho
por conta das nossas competências"

RESPEITO E IGUALDADE NO
TRABALHO
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A utilização dos banheiros nas empresas e espaços públicos pelos
LGBTQIA+ precisa ser amplamente debatida dentro e fora desses
espaços. Há inúmeras observações do ponto de vista de leis,
normas e procedimentos, no entanto, ainda há inúmeros tabus e
preconceitos a serem quebrados nos discursos da sociedade,
motivados por questões políticas, culturais, econômicas, religiosas
e outras mais. Esses modelos mentais precisam ser esclarecidos e
assim propiciar meios de que todos compreendam que o público
LGBTQIA+, principalmente os transexuais têm direito a serem
tratados socialmente de acordo com a sua identidade de gênero e,
com isso, têm direito à utilização de banheiros de acesso público.
Impedir que o transexual use o banheiro pelo qual se identifica,
além de ilegal, passível de ações e reparações na justiça, também é
negar ao outro o seu reconhecimento enquanto pessoa 
 possuidora de seus direitos. 
"Ao nos garantir o direito de utilizar os banheiros com os
quais nos identificamos, também estão nos dando a
oportunidade de mostrar a todos e todas que temos a
consciência e a educação para saber entrar e sair sem
constranger ninguém".

DIREITO AO USO
DOS BANHEIROS

15



INCLUSÃO E
DIVERSIDADE

workshop

no mercado de trabalho de Marília

O conselho do: "na dúvida, não ultrapasse", também vale para
aumentar os cuidados no trato com o público LGBTQIA+ sem
causar constrangimentos. Aqui, a dica válida é: "na dúvida,
pergunte". Outra boa dica, também válida para evitar situações
constrangedoras é dar prioridade para a utilização de termos
neutros. Não tente adivinhar a orientação sexual da pessoa, seja
no contato social, no ambiente de trabalho, no comércio, na
prestação de serviços e outros mais. É importante observar que a
identidade sexual de um indivíduo só pode ser definida por ele(a)
mesmo(a). Quando nos esquecemos dessa premissa básica
estamos contribuindo para a perpetuação de uma cultura que
julga através de estereótipos que só reforçam toda sorte de
violência física e simbólica contra a população LGBTQIA+.
Deixe que o outro se defina. Não tente o definir por ele(a). Dizer
ou supor o que a outra pessoa é, além de deselegante,   autoritário,
violento e nega a outra pessoa o direito de ser quem ela é. 
"A orientação sexual de uma pessoa traduz a ela uma
identidade sexual como qualquer outra, por exemplo, como ser
negro, branco, mulher e homem. É preciso compreender de vez
que isso é uma classificação individual ligada à identidade".  

ADIVINHAR A
ORIENTAÇÃO SEXUAL
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Não basta contratar através do reconhecimento das
competências profissionais e qualidades pessoais. Para o público
LGBTQIA+, ainda é preciso que as empresas e a sociedade
compreendam que existem outros fatores indispensáveis para a
garantia de um ambiente seguro para se trabalhar. A começar por
permitir que seus colaboradores exponham voluntariamente as
suas orientações sexuais e identidades de gêneros, cuidando para
que, com isso, não passem por quaisquer tipos de exclusão. Não
basta contratar, é preciso cuidar para que a inclusão ocorra na
prática e de verdade, trabalhando a comunicação interna,
combatendo a intolerância, reforçando o direito à voz, às
participações nos debates e nas tomadas de decisões!
Liberdade e confiança são fatores fundamentais para a garantia
de um ambiente saudável, seguro e contribuem também para
evitar, além dos constrangimentos, outras consequências como a
ansiedade, o alto índice de estresse, o medo, o pânico, a
depressão, fatores que comprometem a qualidade do trabalho e
influenciam diretamente no clima organizacional.
"Ambiente ideal, seguro e saudável é aquele em que todas as
pessoas, sem distinção, podem ser quem são sem que, para
isso, abram mão de suas verdades!" 
 

AMBIENTE
SEGURO E SAUDÁVEL
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Cisgênero - a pessoa que se identifica com o gênero do
seu nascimento. 

IDENTIDADE 
DE GÊNERO

Agênero - quem tem identidade de gênero neutra, ou
seja, não se identifica com nenhum gênero.

Transexual - reconhece-se com gênero diferente do
designado no nascimento. Para ser assim identificado, o
homem ou a mulher trans não precisam necessariamente
se submeter a intervenções cirúrgicas.
- Mulher transexual: (mulher trans ou transmulher)  é
quem nasce com sexo biológico masculino, mas tem
identidade de gênero feminina e se reconhece como
mulher. 
- Homem transexual: (homem trans ou transhomem) é
quem nasce com sexo biológico feminino,  mas tem
identidade de gênero masculina e se reconhece como
homem.

Travesti - nasce com sexo masculino e tem identidade de
gênero feminina. Muitas travestis modificam seus corpos
por meio de terapias hormonais, aplicações de silicones 
 ou cirurgias plásticas, mas, em geral, não desejam fazer a
cirurgia de "mudança de sexo!".

O que é preciso saber para melhor acolher?

18
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Intersexual - quem nasce com uma combinação genética
diferente e que pode presentar características de ambos os
sexos.

Andrógino/a - qualquer indivíduo que assuma postura
social, especialmente à relacionada à vestimenta, comum a
ambos os gêneros. 

Crossdresser - veste-se com roupas do sexo oposto para
vivenciar momentaneamente papéis de gêneros diferentes,
, mas, em geral, não chegam a estruturar uma identidade
transexual ou travesti. 

Drag queem/Drag king -  que se veste com roupas do
Gênero oposto para apresentações performáticas. Drag
queem é o homem com vestimenta caricata feminina, e
drag king é a mulher com roupa caricata masculina.

Transgênero -  terminologia normalmente utilizada para
descrever pessoas que transitam pelos gêneros, como
travestis, transexuais, crossdressers e drag queens/kings.

Fonte:  Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do DF
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Colocar a bandeira colorida na frente do estabelecimento não é o
suficiente para afirmar a existência de uma postura inclusiva. É
preciso derrubar preconceitos e rótulos e, principalmente, promover
a capacitação de todas as pessoas que fazem parte da empresa ou
instituição. Um dos passos mais importantes para o sucesso da
inclusão é atender ao público LGBTQIA+ de forma igual e natural.
Para as empresas que trabalham com atendimento do público, de
forma direta, outra dica importante é a compressão dos
Componentes do Atendimento, levando em consideração ao público
que esse atendimento se destina.
Confira a seguir o que esses componentes incluem e explore-os para
melhor atender e a incluir:

COMPONENTES DO
ATENDIMENTO

O Cliente: compreenda o perfil do seu cliente e suas principais
necessidades. É preciso pesquisar o que pensa, o que sente e suas
dores.
O Atendente: sempre treinado para oferecer o melhor atendimento.
Treine sua comunicação, principalmente sabendo utilizar os termos
corretos. 
A Infraestrutura: Aqui pensamos o que é preciso na estrutura física
do prédio ou do ambiente virtual. Neste nosso público o banheiro
sempre gera dúvidas, por isso adequar o ambiente e deixar claro as
regras fazem a diferença.
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As Leis: Código de Defesa do consumidor – Lei 8.078 – 11 de
setembro de 1990.
Constituição Brasileira: art. 5º caput, art. 5º inciso X, art. 3º.
Declaração Universal do Direitos Humanos de 1948: artigos 1º e
2º. 
1º de março de 2018, o Supremo Tribunal Federal determinou que a
retificação do registro civil (alteração de nome) no tocante às
pessoas trans e travestis deve se dar de modo desburocratizado ou
seja, sem demanda judicial, nos próprios cartórios, por meio de
autodeclaração, sem limite de idade (respeitando a maioridade civil e
a representação dos responsáveis no caso das pessoas menores de
idade), sendo desnecessária tanto a apresentação de laudos
psicológicos e psiquiátricos quanto a cirurgia de readequação sexual.
Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016. Dispõe sobre o uso do
nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas
travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional.

Resolução 12 de 16 de janeiro de 2015 do Conselho Nacional de
Combate à Discriminação LGBT (CNCD/LGBT). Fica
estabelecido que deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e
demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo
com a identidade de gênero de cada um.

Decisões do Superior Tribunal Federal:
Direito à identidade de gênero das pessoas trans (Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4275).
Enquadramento da discriminação e da violência LGBTIfóbica como
crime de racismo (Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão nº 26 / Mandado de Injunção nº 4733).
Decreto nº 52.080, de 22 de agosto de 2007 - Regulamento
estabelece as normas e condições para a obtenção e utilização do
SELO PAULISTA DA DIVERSIDADE.
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 Em março de 2013, o Instituto Ethos de Responsabilidade Social
instituiu o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, uma organização
informal que “reúne grandes empresas em torno do compromisso
com o respeito e a promoção dos direitos humanos de lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais”19. Seu objetivo é inserir as
empresas e a sociedade nas discussões sobre a temática, além de
promover estratégias organizacionais que incluam a diversidade
sexual.

Em sua criação, o fórum definiu “10 Compromissos da Empresa
com a Promoção dos direitos LGBT”, um documento que orienta
as atividades de empresas signatárias de modo a “fortalecer ou
criar ações ligadas à promoção dos direitos LGBT no âmbito
interno e externo” 20. 
Os 10 compromissos são: 

INCLUSÃO E
DIVERSIDADE

workshop

no mercado de trabalho de Marília

FÓRUM DE EMPRESAS
E DIREITOS LGBT
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1. Comprometer-se, presidência e executivos, com o respeito e

com a promoção dos direitos LGBTI+.

2. Promover igualdade de oportunidades e tratamento justo às

pessoas LGBTI+.  

3. Promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para as

pessoas LGBTI+. 

4. Sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBTI+. 

5. Estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade LGBTI+. 

6. Promover o respeito aos direitos LGBTI+ na comunicação e

marketing.

7. Promover o respeito aos direitos LGBTI+ no planejamento

de produtos, serviços e atendimento aos clientes. 

8. Promover ações de desenvolvimento profissional de pessoas

do segmento LGBTI+. 

9. Promover o desenvolvimento econômico e social das

pessoas LGBTI+ na cadeia de valor.

10. Promover e apoiar ações em prol dos direitos LGBTI+ na

comunidade.

Os “10 Compromissos da Empresa com a Promoção dos
Direitos LGBTI+” expressam o entendimento sobre o papel
das empresas, oferecem uma agenda de trabalho para todos e
qualificam a demanda no relacionamento com o Estado e a
Sociedade Civil. São eles:
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A empresa ou organização que investe na contratação de
profissionais LGBTQIA+ para seus quadros de funcionários ganha
em muitos aspectos. A começar pela coerência, um resgate sensato
e justo para com as causas sociais e culturais que passam por
transformações aceleradas constantemente. A coerência vai para
muito além dos discursos e de imagens de arco-íris em momentos
oportunos de campanhas, por exemplo. 
Também ganha em empatia. Com o quadro de funcionários
diversificado, a organização s torna muito mais acolhedora,
humana, sensata e favorece à construção de um ambiente saudável
e agradável para convivências. Reafirma a representatividade,
estimula um olhar de maior sensibilidade para com o outro e para
si mesmo.
Profissionais LGBTQIA+ são extremamente comprometidos.
Agarram-se às oportunidades como nunca, pois entendem que
essas são raras e farão o melhor de si para que nunca percam o
trabalho. São organizados, procuram fazer suas ações com zelo,
trazem para o ambiente, quando bem acolhidos e seguros, muita
alegria e descontração, características fundamentais para a saúde
das relações em toda e qualquer esfera corporativa.
Para o comércio e setor de serviços, uma dica valiosa: LGBTQIA+
são consumidores especiais, tem gostos e olhares refinados, são
excelentes compradores, formadores de opiniões, pertencem às
classes que estão entre a que mais consomem em turismo, beleza,
moda, decoração e muito mais. Compreender todas essas e muitas
outras qualidades é, mais do que inclusão, uma necessidade para a
permanência das portas sempre abertas. 

DO QUE SOMOS
CAPAZES
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