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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi investigar as principais implicações de pertencer a grupos 
socialmente minoritários, no que se refere ao processo de inserção e desenvolvimento de 
carreira. O conceito de carreira evoluiu muito nos últimos anos, desde a carreira tradicional, 
com base em movimentos verticais suportados por uma única empresa até carreiras mais 
modernas, centradas no indivíduo e que, dessa forma, o posicionam como protagonista das suas 
escolhas, em direção à satisfação pessoal e profissional. No entanto, quais os impactos desse 
novo conceito para as pessoas pertencentes a grupos socialmente minoritários? A busca pelos 
positivos impactos da diversidade no ambiente de trabalho justifica a pesquisa, que traz como 
contribuição a abordagem da trajetória de profissionais com diferentes tipos de marcadores 
sociais. O presente estudo buscou responder a essa pergunta pela análise de histórias de vida de 
quatro profissionais com um ou múltiplos marcadores sociais presentes: raça, deficiência, 
homossexualidade, idade e gênero. Os principais resultados evidenciam que questões 
institucionais e organizacionais impactam nessas trajetórias, além de recursos e atitudes 
individuais. Como uma barreira comum, todos os participantes da pesquisa relataram que 
sofreram impacto do estigma destes marcadores sociais nas suas carreiras, materializados em 
diferentes formas de preconceitos. Considerando aspectos que favoreceram o desenvolvimento 
e a carreira, foram observados elementos mais individualizados, em especial, a presença de 
mentores e ações afirmativas. Em uma perspectiva prática, identificou-se, ainda, que o papel 
das organizações para que sejam eficazes na promoção da diversidade, está pautado na 
eliminação das barreiras de ascensão e inclusão de pessoas pertencentes a grupos socialmente 
minoritários, gerando consciência sobre esse estigma nos gestores e equipes e, portanto, 
tornando os processos de gestão de pessoas efetivamente inclusivos. 
 

Palavras-chave: Carreira. Diversidade. Inclusão. Grupos minoritários. Barreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 
 

This study seeks to understand the main implications of belonging to socially minority groups 
in the process of job insertion and career development. The career concept evolved in recent 
years from the traditional career, based on vertical movements supported by a single company, 
to modern careers, with a person-centered approach, positioning them as a self-directed towards 
personal and professional satisfaction. The search for benefits of diversity in the workplace 
justifies this research that contributes to academy and organizational field as the approach 
embrace professionals from different social minority groups. The present study sought to 
answer this question by analyzing the life history of four professionals with one or multiple 
social markers: race, disability, homosexuality, age and gender. The main findings suggest that 
institutional and organizational issues play an important role in these experiences, in addition 
to individual resources and attitudes. As a common barrier, all participants reported they have 
already been impacted by the stigma of these social markers in their careers, materialized in 
different forms of prejudice. Regarding to facilitators of development and career, the results 
indicate more individualized elements, especially the presence of mentors and affirmative 
actions. From a practical perspective, it was identified that the role of organization, in order to 
effectively address diversity, is based on eliminating barriers to ascension and inclusion of 
people belonging to socially minority groups, developing awareness about this stigma on 
managers and team workers and, therefore, making the people management processes truly 
inclusive. 
 
Keywords: Career. Diversity. Inclusion. Minority groups. Barriers. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O conceito de carreira tem evoluído desde a carreira tradicional e linear, apoiada por 

uma empresa única e em uma proposta vertical e ascendente até as chamadas novas carreiras, 

como a carreira sem fronteiras e proteana, que possuem maior foco no protagonismo do 

indivíduo nas definições de sua trajetória profissional em busca dos seus objetivos (BRISCOE; 

HALL, 2006). Nesses avanços, estudos atuais sobre a carreira buscam ampliar a compreensão 

sobre as minorias e como elas se inserem neste processo de construção de carreira. 

De forma semelhante, o tema diversidade também apresenta grandes evoluções. Ele vem 

sendo estudado por diferentes perspectivas, como a antropologia, a sociologia, a psicologia, a 

administração entre outros campos de estudo, pois se trata de um tema bastante complexo, com 

implicações na subjetividade humana (SILVA; PINTO, 2019).  

No mundo corporativo, a busca por geração de valor em um ambiente cada vez mais 

competitivo, global e interconectado fez com que o tema de diversidade ocupasse um 

importante espaço nas discussões da alta liderança e de gestão de pessoas (ROBERSON, 2019). 

A busca das organizações é pela captura dos benefícios de times mais diversos, que a partir das 

diferentes perspectivas e vivências, podem gerar melhoria de produtividade e lucratividade, na 

construção de um maior engajamento e de um clima organizacional superior (WILSON, 2014). 

Por outro lado, a construção de times diversos possui desafios importantes em relação à 

efetiva inclusão dos profissionais (FERDIMAN et al, 2010). A sociedade atribui sentido a 

pessoas com base em uma determinada característica compartilhada por um grupo, produção 

de sentido que é fruto de um processo de construção social, cultural e histórica da sociedade em 

que os indivíduos estão inseridos (JUNIOR; BAZANINI; MANTOVANI, 2018). Desta forma, 

construir um ambiente em que as pessoas se sintam valorizadas e com segurança psicológica 

para demonstrarem seu potencial faz parte do processo de inclusão para promoção de 

diversidade e efetivo alcance dos benefícios deste processo (FERDIMAN et al, 2010). Sendo 

assim, torna-se relevante compreender como as pessoas pertencentes a grupos socialmente 

minoritários vivenciam as experiências profissionais, permeadas por barreiras de ascensão 

profissional e por facilitadores do processo de aprendizado e desenvolvimento. 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo consiste em investigar as principais implicações 

de pertencer a grupos socialmente minoritários no que se refere ao processo de inserção e 

desenvolvimento de carreira. Assim, a pergunta que norteia a sua realização pode ser assim 

sintetizada: quais os principais fatores favorecedores e as barreiras vivenciadas por 



 

 
 

profissionais de grupos socialmente minoritários nas suas trajetórias ocupacionais, segundo as 

suas próprias perspectivas?  

Como objetivos específicos, tem-se: 

a) Identificar as principais barreiras ao desenvolvimento profissional e de carreira na 

percepção dos participantes da pesquisa; 

a) Verificar principais elementos que, de forma individualizada, favoreceram o 

desenvolvimento profissional e de carreira, na percepção dos participantes da pesquisa; 

b) Averiguar as principais barreiras ao desenvolvimento profissional e de carreira, 

comuns aos participantes da pesquisa; 

c) Analisar principais elementos que, de forma comum aos participantes da pesquisa, 

favoreceram o desenvolvimento profissional e de carreira; 

d) Mapear principais ações das organizações que apoiaram o processo desenvolvimento 

profissional e de carreira dos diferentes profissionais de grupos minoritários, na 

percepção dos participantes da pesquisa. 

 

Em termos metodológicos, a pesquisa que subsidia os resultados deste estudo pode ser 

caracterizada como qualitativa, desenvolvida por entrevistas semiestruturadas e em 

profundidade, junto a profissionais pertencentes a grupos minoritários que compartilharam as 

suas histórias de vida. 

Em termos da sua relevância, o acirramento da competitividade entre as organizações 

que concorrem globalmente por mercado e talentos e as transformações tecnológicas, sociais e 

culturais pelas quais a sociedade está atravessando, tornou o tema de diversidade e inclusão 

pauta frequente na agenda de gestão de pessoas das organizações e da alta liderança 

(ROBERSON, 2019).  

Um estudo realizado em 2017, pela consultoria Mckinsey, destacou cinco principais 

benefícios da diversidade. O primeiro é vencer a guerra por talentos, visto que ter um ambiente 

inclusivo amplia o pool de talentos e gera atratividade para profissionais que querem se sentir 

pertencentes a uma organização que gera oportunidades. Ademais, há a melhoria da tomada de 

decisão, aumentando a velocidade e a efetividade de respostas e soluções, na medida em que 

reduz vieses e traz novas perspectivas. Outro benefício é ampliar a inovação e a visão 

customizada orientada à clientes diversos, ao gerar diferentes lentes e perspectivas pela 

diversidade de olhares. Impacta-se, positivamente, a satisfação dos funcionários e o clima 

organizacional, ao gerar um ambiente no qual as pessoas sentem que são valorizadas e podem 



 

 
 

contribuir do jeito que são. Por fim, a diversidade melhora a reputação e a imagem da empresa 

(MCKINSEY, 2019).  

Apesar dos benefícios listados, diversos grupos socialmente minoritários se encontram 

subrepresentados nas organizações ou, quando estão presentes, não conseguem ascender na 

carreira (BLOCH; TAYLOR; CHURCH; BUCK, 2020). Os principais desafios de diversidade 

estão na promoção da equidade de oportunidade para pessoas mais velhas, pessoas com 

deficiência, transexuais, negros e mulheres. Um exemplo disso é a presença de pessoas com 

deficiência na sociedade brasileira, que apresenta reduzida representatividade no quadro de 

funcionários das organizações, mesmo com uma legislação que determine um percentual de 

contratação de pessoas por número de funcionários. Outra situação que demonstra a distância 

entre a teoria e a prática, é a participação feminina nas organizações, que a despeito de ter 

avançado nos últimos anos, ainda tem que percorrer um longo caminho na promoção de 

igualdade em posições de liderança (WATTS; FRAME; MOFFERT; HEIN, 2015).  

As críticas às novas carreiras são pautadas no foco excessivo no protagonismo do 

indivíduo e o poder da agência, desconsiderando a influência do contexto nas possibilidades de 

escolha desses indivíduos (MAYRHOFER; MEYER; STEYRER, 2007; CHUDZIKOWSKI; 

MAYRHOFER, 2011). Fraga e Rocha-de-Oliveira (2021) reforçam, ainda, que as teorias de 

carreira sem fronteira e proteana são desafiadas quando são analisadas as experiências 

profissionais de minorias. Os autores afirmam que as barreiras impostas por marcadores sociais 

de diferença, tais como gênero raça, classe ou sexualidade são pouco exploradas pela literatura, 

sendo recomendado estudar as relações de poder, privilégio e desigualdade em que se 

encontram envolvidos os grupos socialmente invisibilizados. Essas barreiras podem apoiar no 

entendimento dessa distância entre a elevada perspectiva de impactos positivos de diversidade 

e a prática de baixa participação de grupos minoritários nas equipes de trabalho em 

organizações.  

Prasad, D’Abate e Prasad (2007) salientam que a marginalização desses grupos acontece 

em diferentes dimensões, como educação e trabalho e que se trata de uma questão cultural e 

histórica que precisa ser debatida e compreendida. 

Dessa forma, este estudo se justifica também na medida em que se propõe a investigar 

as principais implicações de pertencer a grupos socialmente minoritários no que se refere ao 

processo de inserção e desenvolvimento de carreira, buscando contribuir para que indivíduos 

que pertencem ou não a minorias, repensem o seu papel, na mudança rumo a uma sociedade 



 

 
 

mais justa e que as organizações redesenhem processos que suportem a utilização do pleno 

potencial humano do país (TONELLI, 2018). 

A jornada percorrida do estudo acontece em quatro partes: em primeiro lugar é 

apresentado a revisão de literatura sobre os temas carreira, diversidade, grupos socialmente 

minoritários e barreiras encontradas por profissionais com os marcadores sociais de gênero, 

raça, deficiência, orientação sexual e idade. Na sequência, é detalhada a metodologia de 

pesquisa. Em seguida é realizada a descrição dos resultados obtidos por meio das histórias de 

vida, de uma profissional negra, uma mulher cadeirante, um homem de meia-idade e de um 

profissional homossexual masculino. E, por último são apresentados a discussão e as 

conclusões. As limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras estão sinalizadas 

também nesta última parte. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A evolução dos conceitos sobre carreira, iniciando na proposta de carreira tradicional 

de crescimento vertical em organizações, até os conceitos mais modernos do indivíduo 

buscando a sua realização pessoal e o seu propósito, serão descritos neste capítulo. Na 

sequência, serão apresentadas as críticas a essas novas carreiras. Em seguida, serão expostos os 

conceitos de diversidade e grupos minoritários, temas emergentes no debate no mundo 

corporativo, que repercutem a busca pela ampliação da produtividade pela prerrogativa de times 

mais diversos e pela chancela de organização socialmente responsável. Por fim, serão elencadas 

as nuances de carreira para cada grupo minoritário que será discutido de forma mais específica: 

gênero, raça, idade, pessoa com deficiência e diversidade sexual. As correlações entre esses 

temas serão apresentadas, contemplando os desafios de inclusão na sociedade brasileira e as 

barreiras identificadas por estudos anteriores dos profissionais pertencentes a cada grupo. 

 

2.1 Carreira 
 
2.1.1 Das carreiras tradicionais às novas carreiras: oportunidades e desafios 

 

Evoluções e revoluções tecnológicas, culturais, políticas e éticas vivenciadas na atual 

conjuntura global, assim como a diversificação das profissões, têm provocado fortes mudanças 

na organização do trabalho e modelado um novo conceito de carreira e desenvolvimento 

profissional (DUARTE et al., 2010). 

O conceito de carreira é recente na história, surgindo ao longo do século XIX, com a 

sociedade industrial liberal (CHANLAT, 1995). Esse novo conceito se contrapõe ao da 

sociedade feudal, caracterizada por uma quase intransponível divisão social entre o Clero, a 

Nobreza e o Terceiro Estado - o último composto por camponeses, artesãos e mercadores, 

determinando uma enorme desigualdade social sem possibilidade de mobilidade. Sob essa 

perspectiva, o autor enfatiza que a sociedade capitalista emergente abre oportunidades a vários 

modelos de sucesso, além de encorajar a promoção social, em tese, ao alcance de todos 

(CHANLAT, 1995). 

Inicialmente, a carreira era compreendida como sinônimo de cargos ou uma sequência 

de posições ocupadas pelo indivíduo ao longo da vida em uma organização, cuja estrutura de 

cargos era hierárquica e bem definida (DUTRA, 2008; SUPER, 1980; CLARKE, 2013). Na 
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maioria das vezes, esse crescimento era suportado pela organização por treinamentos, 

desenvolvimento e gestão de carreira (CLARKE, 2013). 

A partir da década de 90, com a ampliação da competitividade das organizações no 

mundo globalizado e o avanço da tecnologia, surge uma nova forma de conceituar carreira. O 

aumento da competitividade exigiu mudanças nas estruturas organizacionais, como downsizing, 

reduzindo níveis hierárquicos de gestão (CLARKE, 2013) e a adoção de novos modelos de 

gestão, caracterizados pela flexibilização das relações de trabalho e transferência de grande 

parte da responsabilidade pela carreira para o indivíduo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 

Os autores evidenciam essa mudança ao descrever a atuação em projetos: 

 
[...] as pessoas não farão mais carreiras, mas passarão de um projeto ao outro, pois o 
sucesso em um dado projeto lhes proporcionará acesso a outros projetos [...] Cada 
projeto, diferente e inovador por definição, apresenta-se como uma oportunidade de 
aprender e enriquecer competências que se tornam trunfos na busca de novos contratos 
(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 125). 

 

Nesse novo conceito, as chamadas novas carreiras enfatizam o protagonismo do 

indivíduo nas suas escolhas de carreira, que definem a sua trajetória profissional, sem limites e 

barreiras impostos por determinada organização (BRISCOE; HALL, 2006). 

Sob essa perspectiva, a proposta de progressão vertical em uma organização como forma 

primordial de jornada ocupacional é reavaliada, expandindo-se a definição para carreiras sem 

fronteira. De Fillippi e Arthur (1996, p. 116) definem a carreira sem fronteira como “uma 

sequência de oportunidades de trabalho que vai além dos limites de um único empregador”. 

Dessa forma, toda experiência relevante relacionada ao trabalho, dentro e fora das organizações, 

incluindo movimentações laterais, fazem parte da trajetória da carreira e são consideradas 

importantes para a construção de competências profissionais (CLARKE, 2013). 

 Nessa nova configuração de carreira, as possibilidades de atuação do indivíduo são 

ampliadas, na medida em que é atribuído valor na atuação em diferentes organizações, sejam 

elas instituições privadas, públicas ou empreendimentos próprios, entretanto, exige mobilidade 

dos indivíduos, nas dimensões psicológicas e físicas (SULLIVAN; ARTHUR, 2006). A 

mobilidade psicológica implica uma preparação mental e flexibilidade para as mudanças de 

organizações para acessar outras oportunidades. A mobilidade física está relacionada à 

localização das unidades das organizações com posições disponíveis, que podem ser distantes 

do endereço atual do profissional (KURON; SCHWEITZER; LYONS; NG, 2015). 

 Na mesma linha de evolução do conceito de carreira, está a carreira proteana, que 

preconiza que o indivíduo, no comando da sua carreira, define os seus objetivos, realiza o 
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planejamento da sua jornada e se reinventa para alcançar o desejado sucesso psicológico 

(HALL, 1996). A denominação dessa configuração de carreira foi feita em alusão ao deus da 

mitologia grega Proteus, que possuía o poder de alterar a sua forma conforme a sua vontade 

(NEVES; TREVISAN; JOAO, 2013). Hall (2004, p. 2) define a carreira proteana como 

“autodeterminada, dirigida por valores pessoais mais do que por recompensas organizacionais, 

e servindo a pessoa como um todo, família e proposito de vida.”  

Dessa forma, a carreira proteana possui duas dimensões: é dirigida pelos valores 

individuais e é autodeterminada, ou seja, o indivíduo é protagonista da sua evolução de carreira 

(BRISCOE et al., 2006). O conceito de agência pessoal traduz a atitude proativa do indivíduo 

para assumir o comando da gestão da sua carreira (BRISCOE; HALL, 2006).  

Avançando nos estudos de carreira, a caleidoscópica aparece como mais aderente ao 

contexto feminino, ainda que coloque o indivíduo como detentor de suas opções e 

oportunidades, destacando o conceito de agência e ampliando o olhar, na medida em que 

considera que a mulher avalia o impacto das suas ações nos seus relacionamentos e, portanto, 

decide com base no impacto do seu entorno, que, geralmente, é mais complexo que o contexto 

masculino. As mulheres precisam considerar, nas suas trajetórias de carreira, os compromissos 

domésticos, cuja norma social responsabiliza esse gênero pelo cuidado da família, a 

discriminação no ambiente de trabalho e as mudanças de geração e consequente alteração do 

significado do trabalho na vida, que podem impactar as escolhas de carreira (MAINIERO; 

SULLIVAN, 2005). De acordo com esse conceito, as mulheres realizam mudanças no campo 

da autenticidade, desafio e equilíbrio, de acordo com o seu momento de vida e carreira. O início 

da carreira é mais mobilizado pelo desafio, na meia idade, em virtude das demandas familiares. 

Há uma busca maior pelo equilíbrio e, posteriormente, a busca pela autenticidade e aderência 

às escolhas de carreira ao propósito de vida e autorrealização (MAINIERO; SULLIVAN, 

2005). 

Diversas críticas foram feitas ao conceito de novas carreiras, que possuem uma 

perspectiva centrada no indivíduo, concebido como protagonista de sua jornada profissional, e 

possui gestão e controle de todo o seu ambiente, para o alcance dos seus objetivos profissionais. 

As críticas consideram que este conceito simplifica exageradamente as nuances que envolvem 

as questões de carreira, desconsiderando a influência e o poder do contexto nessa jornada 

(BEVORT; STJERNE, 2020).  
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2.1.2 Influência do contexto: a emergência da crítica às novas carreiras 
 

As carreiras contemporâneas valorizam e reforçam as decisões individuais, a liberdade 

e o protagonismo do profissional na construção das suas trajetórias (GUNS; MAYHOFER, 

2011). No entanto, diversos autores questionam o voluntarismo dessas escolhas de carreira, 

enfatizando a influência do contexto na determinação de algumas alternativas possíveis 

(CARDOSO, 2013). Mayrhofer, Meyer e Steyrer (2007) destacam que as carreiras são sempre 

carreiras em um contexto. Os autores entendem que fatores individuais, como agência e valores 

pessoais, possuem relativa importância para o estudo de carreiras. No entanto, eles defendem 

que é preciso ampliar o frame para analisar aspectos do ambiente, como a estrutura da indústria, 

o contexto de origem dos indivíduos, da sociedade e o cenário global. Segundo eles, a ampliação 

do olhar de carreira sobre esses aspectos permite uma visão integrada do tema e propõem uma 

análise em diferentes camadas e dimensões. Conforme os autores, o contexto pode formatar 

carreiras individuais, estabelecendo influência em cenários mais próximos ao profissional, 

como o contexto do trabalho, passando pelo contexto de origem e da sociedade, até o contexto 

global. 

O contexto do trabalho estrutura as oportunidades de carreira disponíveis para o 

indivíduo em determinada empresa ou indústria. De acordo com as especificidades do trabalho, 

o potencial de remuneração do profissional pode ser diferente, assim como a necessidade de 

mobilidade. As formas de trabalho também podem ser determinadas por esse contexto, 

considerando o tipo de vínculo do trabalho, incluindo vínculos frágeis com as empresas e a 

possiblidade de atuação remota. As relações sociais do indivíduo também fazem parte do 

contexto do trabalho, na medida em que a rede de relacionamento dele pode impactar nas 

possiblidades de servir de referência para o indivíduo na decisão por um determinado campo 

de atuação, favorecer a entrada ou mesmo a evolução na carreira (MAYRHOFER; MEYER; 

STEYRER, 2007). 

O contexto de origem abrange classe e origem social, situação atual, formação 

educacional e experiências profissionais anteriores, bem como aspectos que podem influenciar 

nas decisões de carreira. A classe social pode afetar o tipo da formação educacional e os anos 

de estudo com impacto direto no início da vida profissional e nas conquistas de carreira. A falta 

de recursos materiais, por exemplo, limita a obtenção de formação educacional, que pode 

restringir as oportunidades acessadas e reduzir a possiblidade de mobilidade social. As 

experiências prévias de trabalho também influenciam no acesso a oportunidades, mudança de 

carreira e taxa de mobilidade social. Tanto o contexto de origem como o contexto atual 
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influenciam nas possibilidades de carreira, na medida em que limitam as escolhas individuais 

diante de oportunidades que se apresentam (MAYRHOFER; MEYER; STEYRER, 2007). 

O contexto da sociedade e a cultura possuem um papel nas trajetórias, considerando, 

principalmente, os elementos de gênero, etnia, demografia e laços comunitários. Essa discussão 

está pautada na desigualdade de oportunidades em relação a posição, tipos de trabalho, 

reconhecimento e remuneração. Os aspectos de demografia consideram as composições 

demográficas da sociedade em que a empresa está envolvida em relação a idade, gênero, etnias 

e outros e as suas práticas relacionadas a determinados grupos. Os fatores da comunidade em 

relação ao contexto civil, político e religioso também podem ser relevantes no processo de 

construção da jornada (MAYRHOFER; MEYER; STEYRER, 2007). 

O contexto da global traduz as possibilidades de atuação fora do país de origem, abrindo 

vagas globais para profissionais com mobilidade física e, além disso, abre espaço para a 

virtualização do trabalho e o aumento de posições com atuação remota. 

 Confrontando também as teorias que possuem uma abordagem centrada no indivíduo 

está a teoria de Bourdieu, que reforça a relação existente entre o contexto e as escolhas 

individuais pela ponderação de três elementos: campo, habitus e a teoria dos capitais 

(CHUDZIKOWSKI; MAYRHOFER, 2011). 

Segundo Bourdieu, a arena na qual as práticas e as regras de entrada, reconhecimento e 

crescimento de carreira são estabelecidas é denominada campo. Dentro desse campo, cada 

jogador utiliza os recursos que possui para se movimentar e alcançar os objetivos de carreira. 

Outro conceito importante elaborado pelo autor é o habitus, que significa o padrão de 

comportamento do indivíduo, baseado nas suas crenças e valores, construídos ao longo da sua 

história de vida. O autor destaca que, embora a socialização primária seja relevante na 

construção do habitus, ele pode ser modificado por experiências posteriores. Os dois conceitos 

se relacionam de maneira circular, na medida em que o habitus pode influenciar o que acontece 

no campo e o campo pode alterar o habitus dos indivíduos (MAYRHOFER; MEYER; 

STEYRER, 2007). 

Por fim, Bourdieu preconiza que os indivíduos combinam três diferentes tipos de 

capitais para aplicar no campo, o capital social, cultural e econômico, acumulando e utilizando-

os como forma de melhorar suas posições sociais, ou seja, como fontes de poder. De acordo 

com a teoria, o capital social remete às relações sociais pessoais e profissionais que as pessoas 

estabelecem. Já o capital cultural se refere às experiências profissionais, formação educacional 

e qualificação técnica. O capital econômico é entendido como recursos financeiros e 
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patrimoniais que podem pavimentar o caminho dos outros capitais. Esses capitais são 

submetidos à apreciação da sociedade e podem ser convertidos em capital simbólico, de acordo 

com o valor atribuído aos diferentes recursos apresentados (ARISS et al., 2013). 

Esses recursos são distribuídos de forma desigual na sociedade e essa forma de 

distribuição de capitais na sociedade endossa o argumento da crítica às novas carreiras, de que 

nem todos os indivíduos possuem os recursos necessários para decidir de forma livre e 

influenciar seu contexto para alcançar os seus objetivos de carreira (FRAGA; ROCHA-DE-

OLIVEIRA, 2021). 

Sob essa lente, os autores afirmam que marcadores sociais de diferença, como gênero, 

raça, classe ou sexualidade representam diversas barreiras para que profissionais desse grupo 

efetuem verdadeiras escolhas profissionais nas suas trajetórias, em especial no crescimento de 

carreira: “o imperativo das carreiras móveis e as (im)possibilidades do ponto de vista dos 

marcadores sociais se mostram oportunos para debates críticos e um aprofundamento teórico e 

empírico quanto às suas limitações” (FRAGA; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2021, p. 1). 

 

2.2 Diversidade 
 

O termo diversidade emerge do dicionário com o significado de “1. Qualidade daquilo 

que é diverso, diferença, dessemelhança, variação, variedade. E 2. Conjunto que apresenta 

características variadas; multiplicidade” (MICHAELIS, 2021). 

Expandindo o conceito, Roberson et al. (2017) entendem a diversidade como qualquer 

composição diferente entre pessoas dentro de um coletivo, que leve a percepção de semelhanças 

e singularidades. Nesse sentido, a diversidade pode ser compreendida como atributos pessoais 

dos indivíduos que formam a base para a identidade de grupo. Esses atributos podem ser mais 

visíveis, como características como gênero, raça e idade ou menos observáveis, como 

orientação sexual, formação educacional e outras experiências. 

Nas organizações, a globalização, as mudanças demográficas e as transformações 

socioculturais da sociedade foram os principais impulsionadores para que essa pauta assumisse 

lugar de destaque nas áreas de Recursos Humanos e na agenda da alta liderança das 

organizações (ROBERSON, 2019). Diversas empresas estão a redesenhando a sua cultura, 

valores, processos, como atração, seleção, treinamento e desenvolvimento, sob a perspectiva de 

capturar impactos positivos pela incorporação desses múltiplos olhares na sua dinâmica de 

trabalho (SUNG; CHOI, 2019).  
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Segundo Wilson (2007), os benefícios de adoção da diversidade podem incluir o 

aumento da produtividade e lucratividade, equidade, redução de estereótipos e preconceitos, 

ampliando engajamento e a efetividade pessoal. 

Apesar da ampliação dos investimentos em programas de Diversidade, a efetiva 

implantação tem sido considerada difícil de alcançar (RICE, 2012). Para se alcançar os 

prometidos impactos positivos da diversidade, é necessário que a inclusão aconteça. As pessoas 

precisam sentir que fazem parte, que estão em um ambiente seguro e que são valorizadas para 

que, assim, possam se desenvolver e aplicar o seu potencial (FERDIMAN et al; 2010). 

Prasad, D’Abate e Prasad (2007) reforçam que grupos minoritários como mulheres, 

negros e pessoas com deficiência continuam sendo deixados à margem, sofrendo diversas 

formas institucionais de exclusão, inclusive no trabalho. 

 

2.3 Grupos minoritários 
  

Embora o termo “minoritário” possa remeter a um volume menor de pessoas, a definição 

de grupo minoritário está relacionada a um agrupamento de pessoas excluídas de participação 

ou direito pelo simples fato de pertencer a um grupo que compartilha características diferentes 

do que foi estabelecido como padrão. Essas características de grupos não dominantes, também 

conhecidas como marcadores sociais, implicam atribuir aos indivíduos pertencentes a esse 

grupo uma posição de inferioridade e subordinação, portanto, com menor presença em espaços 

de poder (PAULA; SILVA; BITTAR, 2017). Silveira e Freitas (2017) reforçam que diversos 

autores defendem que uma definição de minorias precisa observar o contexto social, histórico, 

político e econômico, no qual determinado grupo está inserido. 

Nos ambientes corporativos, vários esforços têm sido empreendidos para ampliar a 

inclusão de indivíduos pertencentes a grupos considerados minoritários, como mulheres, 

negros, pessoas mais velhas e pertencentes ao grupo LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais e outros). Esse movimento de inclusão foi 

acelerado, buscando-se o aumento de performance das organizações, mas também por outros 

motivadores como justiça e bem-estar, que podem ser considerados preditivos de aumento de 

performance (FERDIMAN et al., 2010). 

Prasad, D’abate e Prasad (2007) afirmam que as mulheres, as pessoas com deficiência, 

as minorias étnicas e religiosas têm sido marginalizadas durante diferentes períodos e em todo 

o mundo. Essas minorias são excluídas de participação em processos chave da vida humana, 

como o trabalho e as recompensas que derivam desses processos. Laer, Verbruggen e Janssens 
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(2021) argumentam que as barreiras estruturais tendem a afetar a carreira de grupos identitários 

de maneira diferente, na medida em que o senso comum dita a regra das qualificações “ideais” 

para as posições “ideais”.  Nesse sentido, o estigma tem um impacto importante, pois é a relação 

entre o atributo e o estereótipo desse atributo, ou seja, as características ou os comportamentos 

do que é considerado natural de quem possui esse atributo (MYERS, 2014). 

De acordo com Goffman (1963), o estigma é estabelecido quando um indivíduo possui 

um atributo que o torna diferente do padrão normativo, reduzindo o valor social desse indivíduo, 

em virtude dessa diferença. Monteiro (2019) reforça que essa imagem social, construída a partir 

de estereótipos negativos, pode gerar impactos em credibilidade e, dessa forma, ser percebido 

como inferioridade e fraqueza. 

Dentre as estratégias que têm sido consideradas bem-sucedidas no rompimento de 

barreiras, estão os programas de mentoring, direcionado para o desenvolvimento de 

profissionais pertencentes à minoria. Avanços dos programas de recrutamento e seleção e 

treinamento também estão entre as estratégias para ampliar o acesso dessas pessoas nas 

posições de liderança (WYATT; SILVESTER, 2015). 

Algumas barreiras específicas, como estereótipos, vieses e racismo sutil estão no 

caminho para uma jornada profissional realmente móvel. Atuar na desconstrução dessas 

atitudes é um desafio para as organizações, mas é o caminho para minimizar as injustiças e 

oferecer tratamento ético e profissional a todos os funcionários (WILSON, 2014). 
 

2.3.1 Carreira e Gênero 
 

Até o final do século XXI, o papel da mulher na sociedade era reconhecido pela 

responsabilidade pela casa e pelos filhos. A luta pela igualdade de direitos das mulheres tem 

sido extensa, abrangendo, por exemplo, participação política, liberdade sexual e a crescente 

inserção no mercado de trabalho (LUCAS et al., 2010). No campo laboral, a participação 

feminina cresceu bastante, no entanto, as posições de liderança ainda são ocupadas 

majoritariamente por homens.  

Em 2017, a pesquisa de Mckinsey compilou dados do quadro de funcionários de 1.007 

empresas globais em 12 países e, como resultado, confirmou a baixa representatividade de 

mulheres em posições de liderança média e executiva (MCKINSEY, 2017). No Brasil, uma 

pesquisa do Instituto Ethos, com as 500 maiores empresas, revelou que a presença feminina no 

quadro de funcionários correspondia a 38,8%, no entanto, a participação no quadro executivo 

era de apenas 13,6 % (INSTITUTO ETHOS, 2016). Complementando a incoerência desse 
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cenário, o número de anos de escolaridade das mulheres no país é superior ao dos homens 

(TONELLI, 2018). Outro dado ressaltado pela autora é que, embora as mulheres apresentem 

mais anos de escolaridade que os homens, possuem remuneração em média 30% menor, em 

posições similares. 

Diversos estudos apontam a existência de um “teto de vidro”, que impede o crescimento 

das mulheres na organização. O termo foi utilizado pela primeira vez em um artigo publicado 

pelo Wall Street Journal para tangibilizar a invisível barreira existente entre as mulheres e as 

posições de alta liderança. Essas posições parecem próximas e acessíveis, mas, na verdade, são 

difíceis de alcançar, em virtude dessa barreira (EAGLY; CARLI, 2008). 

Neste mesmo artigo, Eagly e Carli (2008) sugerem que a complexidade inerente às 

barreiras existentes no desenvolvimento da carreira das mulheres é melhor representada por um 

labirinto. Fraga e Rocha-de-Oliveira (2021) reforçam a metáfora, enfatizando o quanto as 

barreiras são simbólicas e desorientadas do caminho seguro das carreiras tradicionais, portanto, 

sem uma direção única. 

Segundo os autores, as barreiras aos objetivos de carreira das mulheres são “ancoradas 

por relações socioculturais, políticas, organizacionais e biológicas” (FRAGA; ROCHA-DE-

OLIVEIRA, 2021, p. 1). 

A divisão de papéis entre homens e mulheres, constantemente reforçada, resulta em 

expectativas sociais de comportamento, que permeiam o processo de carreira das mulheres 

(FRAGA; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2021). 

As mulheres são associadas a características mais colaborativas, sendo reconhecidas 

pelo cuidado, afeto e empatia, enquanto os homens são entendidos como mais competitivos, 

racionais, assertivos e ambiciosos. Dessa forma, a liderança feminina pode gerar resistência, 

diferente da liderança masculina, considerada mais natural (EAGLY; CARLI, 2008; LAER; 

VERBRUGGEN; JANSSENS, 2021). 

As mulheres continuam sendo consideradas responsáveis pela demanda da família, 

cuidado com idosos e outras demandas domésticas (EAGLY; CARLI, 2008). Essa construção 

social, muitas vezes, traz o estigma de que as mulheres serão pouco comprometidas, menos 

disponíveis para o trabalho e menos adequadas para determinadas posições, incluindo cargos 

de liderança (STONE; HERNANDEZ, 2013). 

A falta de espaço para atender às demandas femininas nas organizações, relacionadas, 

por exemplo, às dificuldades de ascensão e à remuneração inferior à dos homens, são algumas 
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das razões identificadas para que muitas mulheres desistam das carreiras corporativas (STONE; 

HERNANDEZ, 2013; CABRERA, 2006). 

 

2.3.2 Carreira e Raça 
 

A explosão dos movimentos antirracistas presenciais e pelas mídias sociais em diversos 

países, após o assassinato por sufocamento do afro-americano George Floyd por um policial 

branco nos Estados Unidos, em 20 de maio de 2020, reacendeu as discussões sobre as 

desigualdades e a violência baseadas na cor da pele, em todo o mundo. No Brasil, essas 

desigualdades são camufladas pelo mito de diversidade racial, no entanto, diversos estudos 

sinalizam, pelos indicadores sociais como emprego, renda, educação, homicídios, dentre muitos 

outros, que o acesso a oportunidades pela população negra é muito inferior a população não 

negra (MACHADO JUNIOR; BAZANINI; MANTOVANI, 2018). Segundo os autores, “o 

processo de produção e reprodução do racismo continua a tolher a ascensão de pessoas negras 

aos níveis hierárquicos mais elevados” (MACHADO JUNIOR; BAZANINI; MANTOVANI, 

2018, p. 2). Guimarães (2003) complementa, ainda, afirmando que mesmo o baixo percentual 

de profissionais negros que consegue ascensão profissional, percebe a presença de estereótipos 

e preconceitos. 

De acordo com o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil, 

em 2016, elaborado pelo Instituto Ethos (2016), 35% do quadro funcional dessas empresas era 

composto por negros, dos quais apenas 4,7% faziam parte do quadro executivo. Naquele ano, 

52,5% da população brasileira se autodeclarava negra. Em uma perspectiva adicional, incluindo 

os marcadores sociais de gênero e raça, a situação da mulher negra em relação a percepção de 

inferioridade e subordinação parece ser ainda mais complexa. Segundo Key et al. (2012), as 

experiências laborais de mulheres negras são diferentes das experiências de mulheres brancas. 

Essa diferença pode ser explicada, em parte, pela incorporação de privilégios por essas últimas 

dos seus pais, parceiros ou irmãos, que as coloca também em uma posição superior às mulheres 

negras. Tonelli (2018, p. 36) reitera que “as mulheres negras, independentemente de seu grau 

de instrução, são o grupo mais alijado do mercado de trabalho e em sua remuneração”. Apenas 

0,4% dos quadros executivos das 500 maiores empresas são formados por mulheres negras, 

ante 13,2% de não negras (INSTITUTO ETHOS, 2016). Nesse mesmo ano, as mulheres negras 

representavam 27,8% da população brasileira. 

Diversos outros estudos indicam que as pessoas negras entendem que são percebidas 

com estereótipos negativos, fazendo com que se sintam inferiorizadas e tratadas com descrédito 
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(FEARFULL; KAMENOU, 2006). Gomes (2017) reforça que, desde a escravidão, os negros 

carregam o estigma da inferioridade dos seus traços estéticos. Essa afirmação é corroborada 

pelo estudo de Keneth Clark e da sua esposa, Mamie Clark, sobre a reação de crianças negras 

entre 3 e 7 anos às bonecas brancas. As crianças negras, ao serem apresentadas a bonecas de 

tonalidades diferentes, correlacionavam crianças negras com a boneca de coloração mais 

escura, no entanto, tinham mais dificuldade de se identificarem com uma boneca escura, 

entendendo que as brancas eram mais legais e mais bonitas e, portanto, preferiam brincar e se 

reconhecer como as bonecas mais claras, em detrimento das bonecas mais escuras (CLARK; 

CLARK, 1947). 

Um dos reflexos desse estigma no campo laboral é que determinados trabalhos são 

automaticamente atribuídos aos negros, como serviços domésticos, enquanto outros, como a 

medicina e a magistratura são associados ao branco, gerando desconforto ao ver pessoas de raça 

diferente das esperadas nessas posições (MESQUITA; TEIXEIRA; SILVA, 2020) 

Alguns autores atribuem a ausência de profissionais negros em posições mais elevadas 

de carreira em virtude de um teto de “concreto” que impede a ascensão destas pessoas 

(KENNY; BRINER, 2010). Esses autores apontam para a existência de um sistema que atua de 

maneira silenciosa, restringindo as possibilidades de um tratamento justo, o qual ele denomina 

de racismo institucional.  

Wyatt e Silvester (2015) exploram as barreiras ao desenvolvimento de pessoas negras e 

etnias com a metáfora do labirinto, considerando os inúmeros obstáculos enfrentado por esta 

população na sua jornada para o alcance dos seus objetivos profissionais. Os autores destacam 

que os profissionais negros sentem que são mais profundamente analisados que os seus pares 

não negros, lamentam a fragilidade da rede de contatos, a falta de mentores e a baixa qualidade 

de feedback e suporte da liderança. 

 

2.3.3 Carreira e Idade 
 

O envelhecimento da população mundial e, consequentemente a maior participação de 

pessoas mais velhas na composição da força de trabalho, trouxe um novo desafio em relação à 

inclusão ou manutenção desse grupo no mercado de trabalho (CEPELLOS; TONELLI, 2017). 

Segundo Kalache (2014), a cada segundo, duas pessoas no mundo completam 60 anos. No 

Brasil, o ritmo de crescimento da população idosa também está muito acelerado, em 2020, 

13,5% da população possuía 60 anos ou mais. Esse percentual era de 8% em 1950 e as 
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estimativas indicam que será em torno de 30% em 2100. O autor sugere que o mundo vive uma 

verdadeira revolução da longevidade. 

Nesse sentido, Freitas (2008) salienta o desafio de acomodação dessa força de trabalho, 

visto que pessoas acima de 50 anos são estigmatizadas no mercado de trabalho, discriminação 

esta que passou a ser conhecida pelo termo ageism. Esse termo, cunhado pelo gerontologista 

Neil Butler, reflete o preconceito em relação às pessoas idosas, assim como o racismo e 

sexismo, que estabelece um sistema de opressão contra negros e mulheres, respectivamente 

(BUTLER, 1989). 

O preconceito contra o idoso se materializa em diferentes formas, em especial, em 

relação à capacidade de aprendizado e adaptação às inovações tecnológicas (TONELLI, 2018). 

Em complemento, Kalache (2008) entende que esse estigma reflete a percepção do que significa 

ser “velho” na sociedade brasileira. Segundo Freitas (2006), o culto exagerado à juventude, que 

frequentemente está associado à beleza, é reforçado pela mitologia na figura de deusas gregas, 

pelo cinema em roteiros, em que aparecem poções de juventude e até mesmo pelos contos 

infantis como a bela adormecida e a branca de neve. Essas narrativas perpetuam um claro 

paradoxo entre o velho, feio e mau e o jovem, bonito e bom. 

Para Laer, Verbruggen e Janssens (2021, p. 3553), o senso coletivo determina em que 

nível de carreira o indivíduo precisa estar em cada faixa etária e entende que os impactos são 

negativos para aqueles que não alcançam o patamar esperado. 

Apesar desse estigma, Chanlat (2008) acredita que o rápido envelhecimento da 

população, aliado à redução das taxas de natalidade, traria uma revalorização do profissional 

com mais de 50 anos, com muitas empresas reduzindo o culto à juventude. No entanto, 

Cepellos; Tonelli e Aranha (2013) identificaram que as políticas de recursos humanos ainda 

estão muito incipientes para a contratação e a gestão de profissionais em idade mais avançada. 

Nessa pesquisa, os autores identificaram como principais benefícios em ter profissionais 

mais velhos nas equipes, a longa experiência profissional e conhecimento técnico adquirido, a 

possibilidade de ampliação de ideias e inovação, bem como comprometimento desses 

profissionais. Como barreiras, os estereótipos em relação à atitude de acomodação em virtude 

da proximidade da aposentadoria, limitações físicas e mentais, há a dificuldade de se manterem 

atualizados e salários elevados (CEPELLOS; TONELLI; ARANHA, 2013). 
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2.3.4 Carreira e Pessoas com deficiência  
 

As oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional são menores para pessoas 

que apresentam alguma deficiência em comparação às pessoas sem nenhuma deficiência 

(BONACCIO et al, 2019). Embora no Brasil a Lei 8.213/91, lei de cotas, busque assegurar a 

efetiva inclusão das pessoas no mercado de trabalho, a iniciativa se mostra insuficiente, 

considerando os desafios de acesso à educação, à adaptação urbana e ao estigma existente de 

possibilidades reduzidas de habilidades e competência das pessoas com deficiência 

(SIMONELLI; MARÇAL FILHO, 2017). A lei de cotas prevê que empresas com mais de 100 

empregados tenham entre 2 e 5% do percentual do seu quadro de funcionários formado por 

profissionais com deficiência. 

De acordo com o IBGE, 24% da população brasileira possui alguma deficiência e, 

segundo o Instituto Ethos (2010), apenas um grupo reduzido dessas pessoas ocupa cargos em 

empresas: 1,3 % dos cargos executivos, 0,4% dos cargos de gerência, 0,6% dos cargos de 

supervisão e 1,5 % dos cargos funcionais. Esse retrato corrobora com o argumento de que as 

empresas estão distantes do desafio de contratação mesmo diante da legislação e, além disso, 

ilustra a lacuna em programas de desenvolvimento de carreira dessas pessoas (ASSUNÇÃO; 

FREITAS; OLIVEIRA, 2015). 

Como barreiras ao desenvolvimento de carreira profissional de pessoas com deficiência, 

destaca-se o estigma de incapacidade, como resultado da valorização do homem, branco, hétero 

e sem deficiências (DINIZ; CARRIERI; GANDRA, 2013). Jammaers; Zanoni e Williams 

(2021) reforçam a existência desse estigma, na medida em que as descrições de cargo exigem 

habilidades de multitarefa e trabalho em equipe e as pessoas com deficiência não são percebidas 

como pessoas com essas competências. 

Corroborando tal visão, Gill (1997) entende que as pessoas com deficiência sofrem com 

o estereótipo de dependentes, baixa capacidade de execução e com baixo valor de contribuição. 

Laer, Verbruggen e Janssens (2021, p. 3553) descrevem uma contundente abordagem, que 

reforça esse estigma: “estudos de pessoas com deficiência argumentam que o senso comum 

identifica que indivíduos com deficiência não são qualificados para empregos remunerados na 

economia regular”. Esse estigma, potencializado pela exigência de contratação pela lei de cotas, 

faz com que não sejam realizadas contratações com base na formação e competência técnica e 

funcional, o que contribui para que os contratados se sintam insatisfeitos com as oportunidades 

de carreira (ASSUNÇÃO; FREITAS; OLIVEIRA, 2015). 



 

 
 

28 

Gill (1997) destaca, ainda, o efeito da interseccionalidade de gênero e deficiência, 

gerando maior impacto nas situações de mulheres com deficiência. Nesse caso, existe, ainda, 

uma expectativa mais baixa de habilidades e competências por parte das profissionais, que 

resulta em falta de oportunidade de trabalho ou remuneração inferior. Noonan et al. (2004), de 

modo similar, elencam, ainda, outras barreiras ao desenvolvimento de carreira, como a baixa 

autoestima, formação escolar, o processo de adaptação à deficiência e a falta de acessibilidade. 

 

2.3.5 Carreira e diversidade sexual 
 

Durante muitos anos, o desalinhamento entre o sexo biológico e a vivência social ou 

psíquica da sexualidade pelo indivíduo foi considerada uma patologia pela ciência, um pecado 

pela Igreja e um crime pelo Estado. Diferentes das outras características como gênero, raça e 

idade, a orientação sexual é menos observável, no entanto, considerando a sociedade baseada 

no pilar da heteronormatividade, esse grupo de pessoas é percebido como socialmente inferior, 

mobilizando muito preconceito e discriminação, dentro e fora do ambiente de trabalho 

(IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010).  

Nessa população, a interseccionalidade dos marcadores sociais combinados exerce 

também um peso importante, conferindo ainda maior marginalização quando o indivíduo possui 

outro marcador de diferença, conforme destaca Sales (2017, p. 42), de que “o histórico de 

negação de cidadania a determinados grupos, sobretudo a população trans e à população 

homossexual que trazem ainda outros marcadores sociais de diferença como mais velhos, 

negros ou pobres”. 

Segundo Umbelino (2008), o grupo de pessoas denominado LGBTQIA+ enfrenta três 

estereótipos consolidados: a) são mais adequados para ocupações reconhecidas como 

femininas, como as relacionadas à estética; b) não possuem relacionamentos monogâmicos e 

duradouros e c) homossexuais masculinos se comportam como femininos. 

Bourdieu (2007) afirma que a exclusão dos homossexuais decorre de valores e crenças 

compartilhados pela sociedade, que determina comportamentos baseados na dominação e 

supremacia masculina e os entende como distante desse ideal concebido. 

Como consequência desses estereótipos vivem o dilema entre assumir a sua identidade 

de gênero, ou seja, admitir ser um homossexual no ambiente de trabalho ou manter essa 

característica velada. O dilema deriva da crença de que ao assumir uma identidade diferente da 

expectativa social podem sofrer discriminação e acessar menos oportunidade de carreira e 
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desenvolvimento ou esconder essa identidade, o que pode gerar muito sofrimento (FERREIRA, 

2007). 

Em consonância com essa afirmativa, Sanches (2006) entende que os homossexuais 

podem ter a sua carreira prejudicada, em virtude de preconceitos, tanto na contratação quanto 

nas promoções que deixam de ser concedidas. Ferreira (2007) complementa que as barreiras 

existem de forma sutis e que existe tratamento diferenciado nas organizações no tocante aos 

benefícios, remuneração e oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional. 
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3 - METODOLOGIA 

 

Segundo Creswell (2007), a utilização de técnicas qualitativas para a realização de uma 

pesquisa é recomendada quando uma questão ou problema precisa ser explorado de forma 

ampla e profunda ou, por exemplo, quando a interação entre as pessoas precisa ser capturada 

visando aumentar a compreensão desses relacionamentos. Adicionalmente, Gil (2019) destaca 

o reconhecimento das pesquisas qualitativas como um importante método para o estudo de 

fenômenos, pela perspectiva das pessoas que vivenciam determinada situação. Nesse sentido, 

como o objetivo desta pesquisa implica investigar as principais implicações de pertencer grupos 

socialmente minoritários no que se refere ao processo de inserção e desenvolvimento de 

carreira, a abordagem utilizada será a pesquisa qualitativa. 

Dentro dessa abordagem, a estratégia de investigação escolhida é a modalidade de 

história de vidas, que de acordo com Barros e Silva (2014), destaca-se por trazer à tona situações 

sociais atuais, complexas e sensíveis, gerando contribuições relevantes não apenas para a 

análise e compreensão dessas questões, mas também para sinalizar alternativas de superação. 

Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2012) complementam a relevância dessa técnica para 

situações atuais, ao destacar que as histórias de vida têm privilegiado vozes esquecidas pela 

história oficial. Guérios (2011) avança nessa percepção de contribuição para as questões 

complexas, na medida em que considera a técnica uma ponte entre a história individual e 

coletiva, possibilitando o olhar social do fenômeno estudado. 

Lakatos e Marconi (2021) definem essa técnica como uma narrativa em torno de 

determinados fatos e fenômenos embebidos em valores e padrões culturais. As autoras reforçam 

que se trata de um modo de interpretar e reinterpretar os eventos e os seus impactos em um 

grupo ou indivíduo em análise. Segundo Vanderberghe (2016), acompanhar indivíduos vivos, 

de carne e osso, nas suas histórias de vida, permite acessar a realidade social investigada por 

uma abordagem micro-sócio-biográfica de pesquisa e, portanto, é a escolha indicada quando o 

fenômeno em análise exige que ele seja conhecido de modo abrangente, profundo e em 

consonância com a singularidade de cada situação.  

Considerando que o estudo visa ampliar o entendimento sobre as principais implicações 

de pertencer a grupos socialmente minoritários no que se refere ao processo de inserção e 

desenvolvimento de carreira, a análise de múltiplas histórias individuais pode favorecer o 

surgimento de informações relevantes para a compreensão do fenômeno e identificação de 
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alternativas reais para a superação de problemas sociais complexos, promovendo, ainda, uma 

maior aproximação entre pesquisa e mudança social (MANCEBO; COSTA; PESSOA, 2018). 

 

3.1 Sujeitos de pesquisa 
 

Os participantes da pesquisa são profissionais pertencentes a grupos socialmente 

minoritários, indicados para o estudo por pessoas que atuam com o tema de promoção de 

diversidade em empresas ou consultorias especializadas. Visando preservar a identidade das 

pessoas que gentilmente se disponibilizaram a contar suas histórias, os nomes que aparecerão 

nos relatos são fictícios e foram atribuídos em homenagem a ativistas ou estudiosos no tema de 

diversidade e inclusão que trouxeram ou ainda trazem, relevantes contribuições para a 

sociedade. 

A primeira será chamada de Marielle em alusão à Marielle Franco, socióloga, feminista, 

bissexual, defensora dos direitos humanos e das minorias e vereadora da cidade do Rio de 

Janeiro, que foi assassinada a tiros em março de 2018.  A segunda será chamada de Helen, em 

referência a Helen Adams Keller, escritora, conferencista e ativista social norte-americana. Ela 

foi a primeira pessoa surdocega da história a conquistar um bacharelado, em 1904. O terceiro 

entrevistado, será chamado de Alexandre, em homenagem a Alexandre Kalache, 

epidemiologista médico especializado no estudo do envelhecimento. Desde 2012, ele é 

presidente do International Longevity Center-Brazil e desde 2015 copresidente da Aliança 

Global de Centros Internacionais de Longevidade. O quarto entrevistado será chamado de Jean, 

em alusão a Jean Wyllys de Matos Santos, baiano, jornalista, professor universitário e político 

brasileiro. Em 2015, ele foi uma das 50 personalidades incluídas na “Lista Global da 

Diversidade”, divulgada pela revista britânica The Economist. 

Os profissionais elencados para o estudo possuem as características de idade, cargo de 

gestão, estado civil, parentalidade, raça, orientação sexual e empregador atual, descritos no 

Quadro 1. 
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Quadro 1: Perfil dos participantes 
Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Cabe ressaltar que não existe um consenso sobre o tamanho ideal do público-alvo, 

conforme evidenciado nos estudos qualitativos de Dworkin (2012). Uma vez definido o 

objetivo da pesquisa, o responsável pelo estudo precisará decidir as fronteiras da pesquisa, 

considerando, também, quem são as pessoas que participarão do estudo e qual é a sua unidade 

de análise (GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2012).  

 

3.2 Estratégia de coleta de dados  
 

Os dados dos participantes foram coletados por entrevistas semiestruturadas, utilizando-

se o método de história de vida, visto que a ênfase recai sobre o modo como o entrevistado 

compreende e produz significado às suas vivencias e ao universo ao qual faz parte. Silva et al. 

(2007) entendem que esse método pode dar sentido ao processo pelo qual o participante 

experimentou aspectos relacionados à conjuntura social em que está inserido. 

Foi conduzido um estudo piloto do método com um profissional representante de um 

grupo minoritário, mas que não faz parte dos escolhidos para a pesquisa final, como forma de 

avaliar se a estrutura atendia adequadamente à proposta do estudo. O piloto contribuiu para a 

análise da clareza das perguntas e mitigação de vieses. Como resultado desse piloto, houve 

alteração na ordem da realização das perguntas e reescrita de palavras, a fim de evitar possíveis 

desconfortos e realização de outros ajustes no roteiro para ampliar a assertividade da pesquisa 

(BRYMAN, 2012). 

Os participantes foram convidados a partir do contato com consultorias especializadas 

no tema de diversidade. A primeira agenda foi de 15 minutos, para explicar a pesquisa, entender 

melhor o contexto da pessoa indicada e combinar os passos seguintes. O segundo contato levou 

em torno de 1 hora e para duas pessoas foram necessários um encontro adicional de 30 minutos.  

Nome 
Fictício Idade 

Posição de 
Liderança Estado Civil Filhos Raça LGBTQIA+ 

Empresa 
Atual 

Marielle 
(Franco) 44 sim casada 2 preta não grande porte 

Helen 
Keller 35 não casada 1 branco não grande porte 

Alexandre 
(Kalache) 45 não casado 5 branco não em 

realocação 
Jean 

(Wyllys) 36 não casado 1 pardo Gay grande porte 
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Acrescenta-se, ainda que inicialmente, que a tentativa era entrevistar profissionais 

transexuais e travestis atuando em organizações, no entanto, as quatro pessoas indicadas pelas 

consultorias não aceitaram o convite para a participação na pesquisa. Houve uma tentativa 

adicional pelo LinkedIn para a diretora da união libertária de pessoas trans e travestis, que 

retornou o contato sinalizando que não possuía nenhuma indicação de profissional em 

organizações. Além disso, quatro outros convites foram feitos pelo LinkedIn e não foram 

respondidos. Esses contatos indicam que ainda é difícil encontrar pessoas trans e travestis em 

ambiente organizacional com disponibilidade para contar a sua história. 

 

3.3 Tratamento e análise de dados 
 

De acordo com Lakatos e Marconi (2021), a categorização sistemática do conteúdo de 

comunicação coletado em aspectos previamente definidos leva a resultados quantitativos. Esses 

conteúdos podem ser documentos, discursos, propaganda, dentre outros aspectos. Para Bardin 

(2021), a etapa de organização do trabalho tem como objetivo estruturar os dados considerando 

a não seletividade, a pertinência, a representatividade e a congruência com o estudo realizado, 

permitindo dar sentido aos resultados encontrados, sejam eles quantitativos ou não. A autora 

reforça o objetivo da análise de conteúdo: “O objetivo da análise de conteúdo é a manipulação 

de mensagens (conteúdo e expressão deste conteúdo) para evidenciar os indicadores que 

permite inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem” (BARDIN, 2021, p. 48). 

A autora sugere três etapas para a organização da análise: a análise prévia, a exploração 

do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A primeira etapa se 

refere a uma leitura inicial e a delimitação dos conteúdos que farão parte do estudo. A 

exploração consiste na sistematização dos materiais em estudo e a terceira etapa está 

relacionada a definição do recorte a ser feito, as regras de contagem e a classificação em 

categorias. 

Isso posto, as categorias e as subcategorias foram definidas, considerando a literatura e 

a pergunta de pesquisa (Quadro 2). 
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Quadro 2: Categorias e subcategorias de análise 
  

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Micro (individual) 

Formação acadêmica 
Suporte dos pais 
Mentoria 
Recursos financeiros 
Autoeficácia 

Meso (Organizacional) 
Subsídios de formação 
Política de benefícios 
Acolhimento da liderança 

Macro (Institucional) 
Estigma 
Vieses da liderança 

 Ações afirmativas 
Fonte: Elaborada pela autora (2021)  
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4 - APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 

Neste capítulo serão descritos os relatos da história de vida de quatro entrevistados. A 

primeira história é da Marielle, uma mulher negra, com privilégio social, que narra a sua 

trajetória com ênfase nas traumáticas experiências de racismo presentes na infância em um 

colégio de elite, a estrutura familiar que apoiou muito o seu desenvolvimento e a sua carreira 

de sucesso em uma grande empresa. A segunda história é da Helen, uma profissional que se 

tornou deficiente após um trágico acidente de moto, que fez com que ela revisitasse toda a sua 

trajetória de vida e profissional. Na sequência, será descrita a história do Alexandre, que após 

20 anos em uma mesma empresa, iniciando como estagiário e alcançando a posição de analista 

sênior, enfrenta o desafio de buscar uma recolocação profissional no mercado aos 45 anos de 

idade e sem experiência de gestão formal de equipes. Por fim, será apresentada a história do 

Jean, homem negro e homossexual, que foi descobrindo oportunidades para dar luz aos seus 

sonhos profissionais e enfrentou diversas barreiras para seguir com essa escolha. 

 

4.1 História 1: Mulher negra com privilégio social 
 

A primeira entrevistada é uma mulher negra, com 44 anos, formada em matemática, 

com MBA no exterior e mestrado na área. Marielle e o irmão nasceram no Rio de Janeiro, mas 

vivem em São Paulo desde a infância. Hoje ela é casada, tem dois filhos e é executiva de uma 

grande empresa. Oriunda de uma família preta e pobre que ascendeu profissionalmente, ela teve 

o privilégio de ter os pais presentes no desenvolvimento, formação e orientação profissional, 

em especial o pai: 

 
Meu pai dizia, você quer ir para o mercado financeiro? Faz Matemática. Na faculdade, 
eu tinha dúvida em física quântica. Meu pai sabia física quântica. Eu tinha dúvida em 
Teoria da Relatividade, meu pai sabia ... sabe? Cálculo diferencial, meu pai sabia 
cálculo. Eu não lembro de ter tido uma dúvida que eu precisei perguntar para alguém 
que não fosse meu pai. Sabe esse negócio: ‘chama uma aula de reforço? Meu pai era 
nossa aula de reforço’ (MARIELLE, 2021). 

 

As palavras emitidas pela entrevistada ao compartilhar a sua origem familiar e a relação 

com os pais e o irmão são embebidas em emoções positivas como amor e alegria. São diversos 

episódios de parceria e cumplicidade relatados. Durante a entrevista, as únicas vezes em que 

aparecem emoções negativas na presença de um destes três personagens são no falecimento do 

pai e no adoecimento da mãe. 
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O apoio e o acolhimento dos pais foram elementos protetores nas vivências de racismo 

enfrentadas pela entrevistada na vida escolar, no entanto, ser a única criança negra em uma 

escola de elite trouxe diversas experiências traumáticas. Ao descrever esse período da vida, a 

entrevistada traz emoções negativas, como raiva, tristeza e medo: “[...] eu não tenho saudade 

da escola, não foi um período que me deixou saudade. Era muito sofrido, era muito dolorido 

[...]” 

Marielle relata o quanto alguma das situações vividas nessa etapa da vida moldaram 

alguns comportamentos que adota hoje, como as preocupações com a imagem que a fazem usar 

sempre cabelos compridos, faixa e brincos. Ela atribui esse costume a alguns episódios que 

viveu na escola, como o descrito neste trecho:  

 
O meu cabelo [...] era curtinho. E aí, eu entrei na escola, e a professora fazia uma fila 
de menino e uma fila de menina. E aí, as meninas cismaram que eu era um menino. O 
que a professora abençoada fez? Me colocou na fila dos meninos como primeira da 
fila. Porque elas não me aceitavam na fila das meninas. Aí, eu cheguei em casa e 
contei para a minha mãe, no dia seguinte, a minha mãe pôs presilha no meu cabelo, e 
aí, eu mostrava para todo mundo: ‘olha, eu tenho presilha, eu sou menina, eu sou 
menina’ (MARIELLE, 2021). 

 

Ela entende que a sua dificuldade em se olhar no espelho e se reconhecer bonita também 

é consequência de ter ouvido, por muitos anos, referências negativas em relação ao seu tom de 

pele, tipo de cabelo, formato do nariz, dentre outros comentários. Ela conta que embora o seu 

pai lhe trouxesse periodicamente a mensagem de que era bonita, o mundo dizia o contrário e, 

talvez por isso, ela não se recorde de alguma vez ter se admirado no espelho. 

Ser aprovada no curso de matemática na Unicamp, uma faculdade não tão elitizada 

quanto algumas faculdades particulares de São Paulo, trouxe libertação, segundo a entrevistada. 

Na faculdade, ela se sentiu pertencente àquele espaço e percebia que estava construindo uma 

jornada bem diferente da trilhada até este momento: “ali era todo mundo igual, então, eu fui 

inclusa, eu me senti inclusa de uma forma que eu nunca tinha me sentido na minha vida”. 

Marielle conta que a experiência de seis meses estudando nos Estados Unidos despertou 

as adormecidas emoções negativas de algumas situações de racismo, no entanto, ela considera 

que, naquele momento, já estava mais fortalecida para lidar com essas questões. 

A experiência profissional da entrevistada até o momento foi construída em uma única 

empresa. Aprovada em uma seleção de trainees, ela possui uma trajetória profissional repleta 

de muita entrega de resultados, seguida por méritos, promoções e outros reconhecimentos. No 
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entanto, esse caminho também apresentou grandes desafios em relação aos preconceitos 

velados e um pouco mais explícitos, tanto de gênero quanto de raça. 

A entrevistada conta que viveu um dos momentos mais tristes da sua vida 6 meses após 

ter começado a trabalhar, quando perdeu o seu pai aos 49 anos de idade. A partir daquele 

momento, o pensamento era de que ela não poderia errar, pois tinha a certeza de que, se errasse, 

a consequência poderia ser uma demissão e naquele momento a sua família dependia da 

remuneração que ela recebia: “eu não posso errar porque eu preciso desse emprego, se não, 

todo mundo passa fome. Eu não posso errar porque, qualquer erro que eu cometer, não vão ver 

com os mesmos olhos de uma outra pessoa branca”. 

A promoção para gerente aconteceu cinco anos após a entrada na organização e, como 

o seu gestor havia declarado que não acreditava que ela estivesse pronta, a promoção não foi 

acompanhada de comemoração, mas de muita dedicação e estudo para que ela pudesse atender 

às expectativas do novo cargo. 

A entrevistada conta que, após esse período de investimento em educação e evolução 

na carreira, ela se casou e decidiu ser mãe. Apaixonada pelos filhos, ela conta que a maternidade 

não estava nos seus planos por dois motivos alimentados pelas memórias negativas da infância:  

 
Primeiro, porque eu achava que eu nunca ia encontrar um pai para os meus filhos, 
porque, afinal, ninguém nunca ia me querer; segundo, porque eu não queria que os 
meus filhos sofressem, sabe? Eu não queria [...] eu não sei, era quase que uma 
proteção, para falar a verdade (MARIELLE, 2021). 

 

Após a maternidade, Marielle declara que as questões de raça ficaram mais latentes e o 

desejo de mudar a realidade aflorou. Isso fez com que ela realizasse trabalhos sociais 

voluntários e se mobilizasse mais nos temas relacionados ao empoderamento racial. No entanto, 

ela ainda não estava confortável em falar do tema no ambiente de trabalho: “mas, eu nunca falei 

isso na empresa, não sentia espaço, não tinha vontade. Era quase que como eu não falava no 

assunto para ninguém achar que eu era negra, sabe? Para as pessoas esquecerem isso” 

(MARIELLE, 2021). 

A promoção para um cargo superior, aliado a mudanças no contexto social e 

organizacional, tornou o solo mais fértil para a inserção desse tema também no trabalho. Essa 

promoção levou doze anos de intervalo após a última mudança de cargo. A entrevistada 

declarou que a sua expectativa era que isso acontecesse alguns anos antes, quando o seu chefe 

anterior saiu da empresa e ela tinha recebido feedback que estava pronta para promoção: “[...] 

eu era considerada pronta para o próximo passo desde que existia Programa de 
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Desenvolvimento Individual - PDI, e o meu chefe saiu, e eu não fui considerada para participar 

do comitê de sucessão dele. Meu mundo caiu” (MARIELLE, 2021). Ela fala mais sobre os 

pensamentos em torno dessa situação:  

 
Eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, e eu nunca acreditei que as coisas 
aconteceriam de ruim para mim por ser mulher ou por ser negra, nunca. Mas, naquele 
momento, eu tive uma dúvida. E eu achei que foi muita coincidência, tinha um mês que 
eu tinha voltado de licença, e, eu fiquei de licença quatro meses nos dois [...] 
(MARIELLE, 2021) 

 

A entrevistada ainda relata que, mesmo no processo de sucessão em que foi aprovada, 

passou por uma situação constrangedora com um dos executivos avaliadores: “teve uma pessoa 

que foi me entrevistar e, quando eu entrei na sala, ele falou assim: eu queria para essa vaga um 

homem advogado”. Na continuação do relato, ela descreve a discussão com o entrevistador 

sobre as características biológicas as quais ela não conseguiria alterar, sobre a escolha de 

carreira que já havia realizado há algum tempo e estava satisfeita, mas que sobre questões 

comportamentais, o que provavelmente ele estava se referindo, como assertividade, visão 

crítica e analítica, ela possuía. A entrevistada foi aprovada nesse processo e entende que o seu 

pai a apoiou na construção dessa adaptabilidade para gerenciar situações como essa. 

Em todos estes anos de vivência profissional, a entrevistada relata que diversos líderes 

contribuíram para a jornada profissional bem-sucedida da entrevistada - ela comenta que teve 

muito apoio de gestores que foram transparentes e verdadeiramente se preocuparam com o 

desenvolvimento dela. Ela reforça que algumas dessas lideranças ela recorre para trocas, tanto 

referentes às tomadas de decisão de processos quanto em relação à carreira. A entrevistada 

aponta que, com alguns desses gestores, Marielle desenvolveu fortes vínculos de amizade, que 

se estenderam para fora dos limites da empresa:  

 
Porque o Diego nunca me deixou sozinha, ele sempre me apoiou. E eu sempre fui 
muito bem avaliada com o Diego. Ele fez aniversário no sábado, eu liguei para ele e 
toda vez que eu falo com ele, ele fala: eu te amo - ele fala que me ama, fala que ama 
os netos, que são os meus filhos, sabe? A gente tem uma relação de muito amor, assim. 
Eu sempre falo também: eu te amo, Diego - sabe? Para a gente, assim, ele tem uma 
figura paterna para mim (MARIELLE, 2021). 

 
Ainda sobre as situações de preconceito no ambiente de trabalho, a entrevistada relata 

situações em que teve sugestões e propostas rejeitadas e que, acreditando no valor delas, 

combinava com um par homem que colocasse novamente a sua proposta em discussão e, não 

raro, tinha maior ressonância entre os participantes.  
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A entrevistada descreve, ainda, outras experiências sutis de preconceito com prestadores 

de serviço da empresa em ocasiões de mudanças de local físico de trabalho, em que 

reconhecidamente era mais bem atendida ao constatarem que ela era a líder da equipe. E 

compartilha também um episódio de demora de liberação de entrada na portaria com sucessivas 

perguntas e se ela tinha certeza em relação ao cargo que ocupava. Essas eram situações veladas 

de preconceito, as quais ela utilizava a flexibilidade para gerenciar, mas que, segundo ela, geram 

desgaste emocional, inclusive, por vir acompanhada da dolorosa pergunta: “Você acha que ele 

faria isso com uma pessoa branca?” (MARIELLE, 2021). 

Sobre as experiências de preconceito em processos seletivos, a entrevistada relata que, 

embora tenha vivenciado poucos processos seletivos em outras empresas, uma vez ela foi 

convidada para participar de uma seleção para a posição de líder de diversidade em uma grande 

empresa. Ela comenta o quanto esse convite a deixou triste, visto que a recrutadora 

desconsiderou toda a sua trajetória profissional e acadêmica, que é distante da área de recursos 

humanos e diversidade: 

 
Então, para mim, aquilo foi uma forma de preconceito, sabe? Que é você falar assim: 
mulher preta tem que estar na área de diversidade. E justamente na nossa luta é para 
que a gente esteja em qualquer lugar, em qualquer função, em qualquer cargo. Então, 
aquilo foi muito ruim, assim, não gostei (MARIELLE, 2021). 

 

A entrevistada afirma que já participava de movimentos em favor do empoderamento 

de pessoas carentes em diferentes fases da vida, ministrando aulas em cursinhos populares ou 

contribuindo com instituições com esse propósito, mas, após o nascimento dos filhos passou a 

participar mais ativamente das questões relacionadas ao combate ao racismo e à geração de 

oportunidades para pessoas de grupos subrepresentados. No trabalho, esse papel começou a ser 

fortemente realizado após a sua última promoção. Além de participar de eventos, palestras, 

podcasts, grupo de afinidade, ela coloca em prática esse suporte na sua rotina: 
 

[...] eu tenho uma preocupação genuína com as pessoas e eu não suporto ver situações 
onde tem alguém ali ... sabe os fracos e oprimidos? Eu sou total defensora. Então, tem 
alguém tentando falar e não consegue, hoje eu tenho um cargo mais alto, eu falo: 
fulano, espera aí, estou tentando ouvir fulano e o fulano não consegue falar. Vamos 
ouvir? Ou se fulana fala alguma coisa e ela é cortada ou desprestigiada, eu falo: espera 
aí, eu gostei dessa ideia, fala de novo. Nossa, que boa ideia, fulana. Sabe? Então, eu 
faço isso não só no meu trabalho, em todas as situações que eu vivencio, porque eu 
me sinto aquela pessoa e eu gostaria que alguém tivesse saído em minha defesa, o que 
nunca aconteceu. Então, eu faço o que eu gostaria que tivessem feito por mim. Sabe 
o lema: não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você? Meu 
lema, na verdade, é: faça para os outros o que eu gostaria que fizessem por mim 
(MARIELLE, 2021). 
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Quando questionada sobre os obstáculos que ela acredita que as mulheres enfrentam no 

mercado de trabalho, ela destaca a falta de espaço de fala e contribuição: 

 
Para mulher, eu acho que é muito essa questão mesmo do que é bem caricato, do man 
interrupting mesmo, do man explaining, da gente falar e não ser ouvida. Você fala, 
não é ouvida. Vai o outro, fala, dá a mesma ideia que você acabou de dar e ele é um 
gênio, brilhante, sendo que você acabou de falar aquilo e ninguém te ouviu. Então, eu 
acho que tem um pouco desse: ela é café com leite. É a minha impressão, assim 
(MARIELLE, 2021). 

 

Sobre os desafios que as pessoas negras ainda enfrentam no mercado de trabalho, ela 

traz a expectativa baixa em relação à capacidade de contribuição das pessoas, que impacta em 

processos seletivos, apoio ao desenvolvimento e tem consequência na baixa participação no 

mercado de trabalho, em especial em posições de liderança. Ela fala sobre a visão que as pessoas 

ainda possuem dos negros no ambiente profissional: 

 
Então, o mercado de trabalho, na verdade, é um recorte social, e na sociedade a gente 
não é associado a nada de bom: a gente não é associado à inteligência, ao 
comprometimento, à competência, à inovação, a ideias boas, ao brilhantismo - nada 
disso. Então, quando as pessoas olham para você, elas esperam de você nada mais que 
a mediocridade (MARIELLE, 2021). 
 

 
Em conversas com profissionais mais novos, ela ouve sobre o receio deles em incluir a 

foto no LinkedIn ou no currículo, para evitar este viés antes da análise do currículo e, assim, 

ampliarem as oportunidades de serem chamados para uma entrevista. 

Marielle relata que, periodicamente, ela realiza essas conversas com funcionários negros 

e sempre reforça para que eles estejam preparados, pois serão constantemente testados e, na 

maior parte das vezes, a avaliação do negro é realizada pelo coletivo, o que aumenta a 

responsabilidade de serem melhores a cada dia. Ainda assim, ela destaca que é preciso 

compreender o motivo e atuar com leveza:  

 
[...] eu não posso errar, porque o meu erro tem um impacto dez vezes maior do que o 
da outra pessoa; eu não posso errar, porque o meu erro fecha portas para vários outros 
como eu, porque eu não sou avaliada no individual, eu sou avaliada no coletivo. Não 
é: o Maluf é corrupto; não são os homens brancos são corruptos. No nosso caso, vira 
um coletivo, porque é a mulher negra, porque o homem negro é não são sei o que. 
Então, tentem trazer uma certa leveza (MARIELLE, 2021).  

 

Ela ressalta, ainda, para esses profissionais, que é importante não se calar diante de 

situações de preconceito, buscando apoio e os canais corretos para essas situações. Marielle 

também se coloca à disposição para ajudar:  
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E não se curvem a questões raciais que aparecem. Não ignore, não finge não que 
existe, não finge que está tudo bem, como eu já fiz várias vezes. Eu acho que agora a 
gente está num momento que a gente pode pontuar mais. Se não conseguiu na hora, 
está tudo bem, a gente paralisa várias vezes, mas leva depois para alguém, por 
exemplo, tem ombudsman. Leva isso. Tem outras pessoas que hoje falam do tema. 
Pode trazer para mim, entendeu? Então eu dou uma saída para a pessoa não precisar 
lidar com aquilo sozinha (MARIELLE, 2021).  
 

A profissional salienta ainda nessas conversas a importância de se entender o que pode 

fazer para se desenvolver sem colocar as questões sociais de gênero e raça como barreira para 

o autodesenvolvimento: 

 
Por outro lado, eu falo assim: ‘eu nunca penso que as coisas que aconteceram na minha 
carreira, os reveses que eu tive na minha carreira se deram pelo fato de eu ser uma 
mulher negra, porque ser mulher e negra eu não posso mudar’. Então, se eu achar que 
tudo o que acontece de ruim na minha carreira é por eu ser uma mulher negra, eu estou 
fadada a desistir, porque eu não vou poder mudar. Então assim como qualquer homem 
branco tem pontos de melhoria, eu, como mulher negra, tenho pontos de melhoria que 
não são relacionados à minha raça e ao meu gênero. Então, eu ouço os pontos de 
melhoria e trabalho neles para ir deixando cada vez menos argumentos (MARIELLE, 
2021). 

 

Quando interrogada sobre o que acredita que as empresas podem fazer para mudar a 

realidade da representação racial nos seus quadros, ela reforça muito o papel da liderança e o 

impacto que os vieses podem ter na tomada de decisão:  
 

Para os líderes, o que a gente vem falando há muito tempo é: conheçam os seus vieses, 
tornem os seus vieses inconscientes para consciente e tenham conhecimento deles 
para que não afetem os seus julgamentos nas decisões. Então vocês são os que 
promovem, vocês são os que contratam, vocês são os que demitem. Avalie se no 
momento de tomar uma decisão não é porque você tem um viés inconsciente negativo 
para negros, para mulheres, para deficientes ou se realmente aquilo, de fato, é aquilo 
(MARIELLE, 2021). 

 

Outro ponto que ela evidencia é a importância do RH nessa pauta, como catalizador das 

transformações sociais e a necessidade de uma atuação mais intensas para que os padrões atuais 

não sejam renovados nos processos seletivos, em programas de desenvolvimento, retenção e 

desligamento. Na empresa atual, a entrevistada considera que a área de recursos humanos 

precisa estar mais próxima desse projeto, despertando a visão de diversidade na liderança, que 

é tomadora de decisão sobre pessoas:  

 
Então assim, o RH eu acho que tinha que ser o primeiro a ser treinado e de forma mais 
contundente. Olha, a coisa que mais acontece: a gente pedir currículo e não vir nada 
diverso. O currículo que a minha coordenadora pediu para jovem aprendiz só veio de 
gente branca. Ela devolveu todos e pediu de gente negra, porque eu falei que essa vaga 
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era para pessoa negra. Se eu não tivesse falado, talvez ela tivesse contratado, porque 
as pessoas não notam, não percebem (MARIELLE, 2021). 

 

Quando indagada sobre como se vê em cinco anos, a profissional fala sobre as suas 

expectativas de crescimento, o seu desejo de atuar como conselheira e assumir a posição de 

diretora. Ela declara que não percebe tanto espaço para essa promoção na empresa atual, mas 

avalia todas as possibilidades para se manter nessa jornada de desenvolvimento profissional. 

 

4.2 História 2: Mulher com deficiência  
 

A segunda entrevistada é uma mulher com deficiência física adquirida após um acidente 

de moto que a deixou paraplégica aos 19 anos. Helen e o irmão nasceram em São Paulo, onde 

moram até hoje, cidade diferente do município em que vivem os pais, separados desde que ela 

tinha 10 anos. Ela é casada e tem um filho de um ano. Formada em administração de empresas, 

atualmente ela atua em uma grande empresa do segmento financeiro.  

Ao falar da sua infância, ela descreve as idas e vindas entre as tentativas de morar com 

o pai, a mãe e os avós e as dificuldades da convivência com cada um deles. O pai, percebido 

como presente e carinhoso, afastou-se física e emocionalmente dos filhos quando se casou pela 

segunda vez com uma pessoa que não os aceitava: 

 
Ele foi morar em outro estado, meio que largou a gente e a gente meio que perdeu o 
contato com ele, sabe? Eu tentei ir morar com ele lá no Nordeste, que era onde essa 
pessoa que ele conheceu morava, mas ela não aceitava de jeito nenhum, tratava-me 
muito mal, enfim, e aí não deu certo (HELEN, 2021). 

 

A mãe é descrita pela filha como bipolar e depressiva, possui uma interação social mais 

restrita e o seu novo parceiro também trazia desafios para a entrevistada, que decidiu morar 

com os avós. “E aí ficou assim, meio que eu ia para um, ia para outro, não sabia onde ficar, 

acabei indo morar com os meus avós, que moravam em São Paulo” (HELEN, 2021). Com os 

avós, a convivência também não era tão harmônica, pois sofria impacto pela reação dos filhos 

que não gostavam dessa proximidade, em virtude da idade mais avançada deles. 

Aos 16 anos, Helen foi morar com o namorado, em um bairro mais distante de São Paulo 

e, nesse período também descobriu a profissão de manicure, atuando em um salão de beleza na 

cidade. Buscando facilitar o deslocamento, a entrevistada comprou uma moto, com a qual 

sofreu o acidente que a deixou paraplégica um mês após completar 19 anos. 
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A entrevistada descreve que, na ocasião, o relacionamento não estava indo muito bem, 

mas ela tinha receio de romper com a relação, pois não acreditava que teria outra pessoa por ter 

se tornado cadeirante: 

 
Na época, ele cuidava de mim como uma boneca, mas não me via mais como mulher 
e isso, assim, foi a fase mais difícil do meu acidente, foi lidar com isso, sabe? Não era 
ser cadeirante em si, era não ser mais vista como mulher - era assim que eu me via. 
Então eu achava que os homens não me olhariam mais, eu achava que eu não teria um 
outro relacionamento, se eu terminasse com ele, eu ia ficar sozinha (HELEN, 2021). 
 

 

Ela atribui esse sentimento ao fato de não conhecer muitas pessoas que fazem uso de 

cadeira de rodas: 

 
Eu nunca tinha conhecido uma cadeirante, nunca tinha visto outras mulheres com 
deficiência e não imaginava que eu pudesse ter um relacionamento, que eu pudesse 
ter filhos, enfim. É um preconceito que você cria na sua cabeça, mas porque você não 
conhece, não é por nada, não é porque eu achava que qualquer pessoa com deficiência 
seria incapaz; era só falta de conhecimento mesmo (HELEN, 2021). 
 

A entrevistada conta que esses sentimentos de inferioridade e a tristeza provenientes da 

forma em que estava sendo tratada pelo namorado, contrastavam com o sentimento de gratidão 

pela segunda oportunidade de vida que teve após o grave acidente. Com muita coragem, ela 

buscou a independência de movimentação para retomar o trabalho e os estudos: “E eu tinha 

fome por independência, então tudo o que eu tentava fazer sozinha e que eu conseguisse, eu 

ficava muito feliz” (HELEN, 2021). 

Ela reforçou o quanto gostaria de se movimentar em outra direção na sua vida:  
 

Eu quero sair dessa vida, não quero mais ficar sofrendo por conta de um namorado 
que não me valoriza. Eu falei: não importa se os meus avós não querem mais que eu 
vá morar com eles, porque acham que eu vou dar trabalho, não importa se não dá para 
morar com a minha mãe e com meu pai, vou aproveitar o benefício que eu recebo do 
governo hoje - na época eu recebi um salário-mínimo do auxílio-doença do governo - 
e vou também fazer unha, porque como autônoma eu não vou perder o meu benefício. 
Foi o que eu pensei em fazer. Aí foi assim: os próximos passos virão - eu fui pensando 
dessa forma. Eu quero voltar a estudar, enfim (HELEN, 2021). 

 

Após terminar o Ensino Médio, a profissional buscou uma universidade com 

acessibilidade para cadeirantes e cujo deslocamento fosse mais simples e cursou a faculdade de 

administração. O despertar para cursar o ensino superior veio do desejo de trabalhar em uma 

grande empresa. Ao ser questionada sobre como foi a opção pelo curso, ela se recorda das 

experiências no emprego do pai, que a inspiraram nessa escolha: 

 



 

 
 

44 

O meu pai trabalhava na Volkswagen quando eu era criança e ele levava a gente 
quando... às vezes ele tinha que ir no final de semana fazer hora-extra e ele levava a 
gente e eu achava demais, porque eu via aquelas máquinas, cafeteria, eu achava 
bonito, sabe, como as empresas eram montadas, assim, aquele monte de computador, 
e eu tinha vontade. Então, de certa forma, foi uma coisa que me marcou. Eu sempre 
gostei muito de trabalhar e eu me inspirava muito no meu pai (HELEN, 2021). 

 

Quando perguntada sobre preconceitos durante a trajetória acadêmica, ela aborda que a 

sua visão otimista, adaptativa e de gratidão impediram que ela sentisse dificuldades: 

 
Eu não falo: ah, mas por que eu tenho que ficar aqui embaixo, sendo que tem lugar lá 
em cima? Por que as pessoas estão lá em cima e eu tenho que ficar aqui embaixo, no 
pior lugar? Eu nunca fui assim. Eu sempre fico assim: ah, não, está bom. E se não está 
bom, alguém me ajuda; se eu quero ficar lá em cima, alguém me ajuda a chegar lá em 
cima e está tudo bem, sabe? Então eu nunca fui... Nesse ponto, é difícil trazer a minha 
visão de dificuldade, porque eu sempre tentei olhar o lado mais otimista ou tentar dar 
um jeitinho, enfim. É o meu jeito de ser (HELEN, 2021). 
 

Considerando a trajetória profissional, o primeiro emprego formal foi em uma loja de 

venda de cadeira de rodas. Ela considera que, para essa oportunidade, a sua situação de pessoa 

com deficiência física favoreceu a contratação. Durante essa experiência, ela declara que 

conheceu uma profissional que trabalhava em uma empresa de inclusão de pessoas com 

deficiência e após um mês de contrato temporário, ela recebeu o convite para atuar lá e partiu 

para esse novo desafio, desligando-se da loja de cadeira de rodas. 

 Após diversos projetos nessa empresa, Helen acessou uma vaga em uma empresa 

multinacional que estava sendo assessorada pela organização em que atuava. O desejo de 

trabalhar em uma grande empresa fez com que ela aplicasse para a posição, mesmo sem possuir 

conhecimento avançado em inglês, desejado para o perfil da vaga. Ela participou do processo 

seletivo e foi aprovada: 

 
E aí deu certo, consegui, fiz a entrevista, passei, fiquei mega feliz, aquela coisa de 
estourar Champagne, enfim. E aí eu já tinha começado o curso de inglês visando a 
uma oportunidade como essa ou, se não desse certo, essa, eu tentaria uma outra 
parecida, porque começou a me dar ansiedade para conseguir algo parecido, enfim. 
Estou na empresa até hoje, o curso de inglês eu já cheguei no avançado, ainda não me 
sinto confiante para conversar, mas já participei de alguns calls, já tive todos os 
treinamentos, 99% dos e-mails estão em inglês e foi um desafio que eu também tive 
que enfrentar (HELEN, 2021). 
 

A profissional traz sempre uma visão otimista dos desafios e oportunidades que 

vivenciou nas sua jornada profissional. Ela conta que encontrou muita abertura com as 

lideranças com as quais trabalhou e boa relação com colegas de trabalho, mas relata que 
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enfrentou algumas situações em que a deficiência parece ter sido um impeditivo até para 

participar de entrevista em processos seletivos:  

 
A menina do RH me ligou e aí ela falou sobre a vaga, eu falei: ‘ai, que legal, tal, não 
sei o quê’. E eu falei: ‘ai, eu quero participar da entrevista, sim. Eu falei: olha, mas eu 
sou cadeirante. Tem algum lugar, caso eu aceite essa oportunidade, que eu possa parar 
o meu carro?’. Enfim, nessa época eu já tinha carro. E aí ela falou: ‘ah, eu vou ver ‘- 
e depois nunca mais me deu retorno. E ela estava, assim, super perguntando, estava 
tudo certo para eu fazer a entrevista; depois que eu falei que eu era cadeirante, que eu 
perguntei do lugar para parar o carro, ela me deu mais nenhum tipo de retorno, eu 
mandava e-mail, ela não respondia mais, enfim (HELEN, 2021). 

 
Mesmo com a sua visão positiva, ela percebe que a sua condição de cadeirante gera 

constrangimento, à medida em que a empatia é deixada de lado por pessoas com as quais ela se 

relaciona. Ela relata um episódio de falta de empatia por desconhecimento da sua gestora no 

tocante a maior dificuldade de pessoas cadeirantes, no controle de urina e fezes:  

 
Posso trabalhar de casa hoje? Eu não estou muito bem da barriga, não fica tão legal - 
e você já fica meio constrangido de ter que explicar o porquê você não vai, mas aí eu 
expliquei para ela. Ela me respondeu assim: olha, se você não está bem, você não 
trabalha. Ou você vai para a empresa, ou você fica em casa e traz um atestado amanhã. 
Aí eu fiquei super mal com isso, eu falei: poxa, ela poderia ter um pouquinho mais de 
empatia, entender um pouco do que eu estou passando (HELEN, 2021). 

 

Após esse episódio, ela comentou o episódio com uma colega que direcionou para a área 

de recursos humanos desenvolver medidas em relação a atitude da gestora e reforçar a política 

de tratamento equânime. A Instituição tinha uma política que previa o trabalho em home office 

para profissionais com situações de enfermidade na família, gestantes e pessoas com 

comorbidades, sem a necessidade de justificativa prévia. A entrevistada reforça a importância 

de tratamento diferente nas situações em que ela se encontra em relação de desigualdade com 

pessoas sem deficiência:  

 
Eu quero ser tratada como igual dentro do que eu for igual. Se você vai me pedir para 
entregar algo que eu precise fazer aqui manualmente no computador, eu vou poder 
entregar como qualquer colega, não vai ter problema nenhum. Mas a partir daquele 
momento que eu tenho alguma peculiaridade, eu vou precisar de uma atenção 
diferente (HELEN, 2021). 

  

A entrevistada entende que, em algumas situações, a sua condição de pessoa com 

deficiência favoreceu a busca por oportunidades de trabalho. Ela fala sobre o conhecimento e a 

vivência em ser uma profissional cadeirante, era um diferencial para a posição na loja que 

comercializava cadeira de rodas. Ela apresenta que o fato de ser uma pessoa com deficiência 
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trouxe conexão para a atividade desenvolvida na empresa com foco em inclusão de pessoas 

com deficiência e na empresa em que se encontra atualmente - a vaga que preencheu é uma 

vaga destinada à pessoa com deficiência, em virtude das cotas de contratação constantes na 

legislação:  

 
É a primeira vez que eu trabalho pela cota, mas antes disso eu trabalhei na loja de 
cadeiras de rodas, que de certa forma era um ponto positivo eu ser cadeirante e 
trabalhar com venda de cadeiras de rodas, e depois na outra empresa, porque embora 
a sócia contrate pessoas sem deficiência, é claro, ela gosta de ter pessoas do grupo de 
diversidade dentro da empresa dela. Então, eu diria que sim, foram vantagens, assim, 
por ser cadeirante - não exatamente pela cota; é engraçado você trazer como um outro 
ponto de vista, era vantagem por conta do tipo de trabalho que eu ia realizar (HELEN, 
2021). 

 

Quando questionada sobre os momentos mais marcantes da sua trajetória profissional, 

ela relatou um momento em que foi reconhecida, de forma inesperada, por uma diretora de 

recursos humanos pelo seu trabalho: “eu nem fazia ideia que ela sabia que o meu nome estava 

em primeiro lugar; eu achava que isso não passasse por ela, mas ela sabia e ela fez questão de 

falar isso para o chefe dela” (HELEN, 2021). 

Sobre as situações que profissionais com deficiência enfrentam com mais frequência na 

sua trajetória profissional, ela percebe que há diferenças de acordo com a deficiência que a 

pessoa possui, mas entende que, de forma geral, a falta de recursos de acessibilidade nas 

empresas, aliado à não atuação conjunta de diversas áreas, contribuem para que as pessoas com 

deficiência não consigam espaço para desempenhar seu trabalho. Na sua opinião, as equipes de 

recursos humanos concentram a maior parte da responsabilidade pela inclusão e, dessa forma, 

essa atuação fica limitada:  

 
A responsabilidade da pessoa com deficiência dentro da organização é sempre jogada 
para as costas do RH, quando tem que ser um conjunto de coisas - o RH vai fazer a 
parte dele como RH, vai dar suporte àquilo relacionado à pessoa; agora, infraestrutura 
quem vai mexer? É o RH? Não, é o pessoal de infraestrutura que tem que mexer nessa 
parte. Quem vai mexer com a parte de tecnologia? Também não é o RH, é o pessoal 
de TI que tem que se envolver. Então é um conjunto, é um grupo de trabalho, e não 
só uma área cuidando e tendo responsabilidade sobre essa parte inclusão das pessoas 
com deficiência (HELEN, 2021). 
 

Ao falar sobre as transições de carreira, a profissional não considera aspectos da sua 

deficiência como dilema ou motivador para as mudanças, mas a vontade de crescer e se 

desenvolver em áreas diferentes. Ela se sente feliz atuando em diversas posições: 
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Eu descobri que eu gosto de fazer de tudo, porque eu era manicure, eu era feliz da 
vida fazendo unha; eu comecei a trabalhar vendendo cadeiras de rodas, eu era feliz da 
vida vendendo cadeiras de rodas, também para mim estava muito legal, eu tentava 
assumir tudo o que eu pudesse dentro das atividades. Como eu disse ontem, eu não 
gosto de estudar, mas de trabalhar eu gosto muito (HELEN, 2021). 

 

Como desafios, ela destaca como principal ponto, o relacionamento com colegas de 

trabalho, ela pontua que aprendeu que algumas vezes sua vontade em contribuir pode ser mal 

interpretada e que precisa sentir melhor o ambiente e as pessoas para conquistar os colegas. Ela 

destaca situações de interação com pessoas mais críticas nos diferentes ambientes em que atuou, 

mas nada atrelado à sua condição de deficiência. De forma semelhante, ao ser questionada sobre 

o que poderia ser diferente em relação ao desenvolvimento profissional, ela destaca a falta de 

treinamentos iniciais oferecidos pela empresa: “aqui não existe alguém que chegue do seu lado 

e te ensine o que você precisa fazer, sabe? Você participa de um treinamento e te jogam na 

fogueira, então você tem que pegar aquilo lá e fazer acontecer.” 

A entrevistada acredita que a deficiência lhe fortaleceu muito na construção de sua 

trajetória de carreira, pois o fato de ter se tornado deficiente após um acidente lhe trouxe muita 

determinação de fazer as coisas diferentes, viver a vida intensamente e de maneira 

independente: “pensar que eu estava viva me fazia ter a sensação de que não importasse a forma 

como eu tivesse que viver, eu viveria, entendeu? E viveria mais intensamente” (HELEN, 2021). 

Ela comenta que muitas pessoas não acreditavam que ela conseguiria ser independente e se 

movimentar sozinha, mas ela não absorveu essas mensagens:  

 
Eu gostaria de andar de ônibus sozinha, para conseguir para onde eu quisesse. Ela 
falou: isso você nunca vai conseguir fazer. [...] E, para mim, não tinha essa: imagina 
que eu nunca vou conseguir fazer, eu vou dar um jeito de fazer, eu vou conseguir 
fazer. Então assim, acho que muitas coisas me deram forças e não importava, assim, 
o que as pessoas falavam para mim. Muita gente tinha a visão de que eu seria uma 
pessoa mais dependente e a visão que eu queria passar o tempo inteiro era de uma 
pessoa independente, sabe? Então acho que o que me dava muita força também depois 
de eu ter ficado cadeirante foi isso, era de querer provar para o mundo que eu era, sim, 
independente e que eu poderia, sim, fazer as coisas, sabe? (HELEN, 2021) 

 

Em linha com o comentário anterior, quando interrogada sobre quem foram as pessoas 

que mais a apoiaram neste processo, ela lembra dela como a pessoa que mais contribuiu para a 

construção desta jornada profissional bem-sucedida. Ela não se sentia sozinha, mas entende que 

foi ela a grande protagonista dessa história:  

 
Porque assim, tem muitas pessoas que me incentivaram nesse processo [...] mas assim, 
a pessoa que me falava assim: você vai conseguir fazer sozinha - era eu mesma para 
mim mesma o tempo todo, porque, como eu disse, eu não tinha os meus pais para 
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contar, eu não tinha ninguém, assim, da família em si, amigos que realmente 
pegassem, assim, e falassem assim: você vai conseguir (HELEN, 2021). 

 

A entrevistada, ao falar sobre o que diz para as pessoas com deficiência em início de 

carreira, evidencia a importância de sentir orgulho do que faz, a relevância de ter uma carreira 

e acredita que todo mundo deveria viver o mesmo. Ela ressalta a importância de ser contributivo 

como forma de se perceber como igual na sociedade: 

 
Eu acho que viver uma história no mercado de trabalho, viver uma carreira, você se 
sentir efetivo, acho que faz bem para a gente, sabe? Você conseguir conquistar as suas 
coisas, seu carro, sua casa, se você pretende viajar, ter uma família. Então acho que 
isso é um caminho para você conseguir conquistar as coisas e acho que também para 
você se sentir útil, de uma certa forma, de você se sentir igual na sociedade, enfim 
(HELEN, 2021). 
 

Sobre o conselho para lideranças e organizações no processo de contratação de pessoas 

com deficiência, ela entende que é importante que as pessoas acreditem no potencial do 

profissional com deficiência, sem estabelecer previamente quais os limites da capacidade desse 

profissional. Na concepção dela, os recursos de acessibilidade tornam a capacidade de 

contribuição de uma pessoa com deficiência igual a uma pessoa sem deficiência:  

 
Não fiquei com medo de, de repente, passar uma determinada atividade porque você 
não sabe se a pessoa vai ser capaz de exercer - isso, ela mesma vai te dizer, vai te 
direcionar. E eu acredito que se a gente tem acessibilidade, nós nos tornamos 
completamente iguais a qualquer outro profissional (HELEN, 2021). 

  

Ao refletir sobre o futuro, a entrevistada tem expectativas de continuar crescendo na 

organização em que atua, assumindo uma posição de gestão de equipes: “Bom, eu gostaria de 

estar assumindo mais desafios, de, de repente, estar em um cargo superior como gestora; acho 

que dentro da área que eu estou hoje, eu já tenho bastante experiência” (HELEN, 2021), 

A entrevistada percebe que houve evolução em relação à questão de diversidade nas 

organizações, especialmente no que tange aos desafios de pessoas de grupos socialmente 

minoritários. Ela atribui isso à convivência entre pessoas pertencentes a esses grupos e de 

grupos privilegiados como principal motor desses progressos: “tenho percebido avanços, mas 

eu acho que os avanços não estão relacionados aos treinamentos, às palestras, eles estão 

relacionados à convivência” (HELEN, 2021). 

No entanto, ela ainda considera que as pessoas com deficiência são um grupo distante 

das posições de liderança: “Eu vejo também pessoas negras na liderança, então tem diversos 

diretores, mulheres também negras e líderes. O que eu não vi ainda são pessoas com deficiência. 
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Eu vejo pessoas com deficiência [...], já vi pessoas sendo promovidas, mas ainda não vi em alta 

liderança” (HELEN, 2021). 

A entrevistada não entende essa falta de ascensão de pessoas com deficiência como uma 

questão de preconceito, mas avalia que pode estar conectada a possíveis restrições de acesso à 

educação que pessoas que nasceram com deficiência normalmente enfrentam:  

 
Mas eu não vejo que isso seja, de repente, um preconceito da empresa; eu acho que 
ainda falta receber ou eles ainda não tiveram a oportunidade de receber pessoas que 
tenham o nível adequado para a vaga ou não sei se não deram oportunidade de 
entrevistar, mas assim, dentro da empresa, hoje, eu não sei se alguém teria para esse 
nível mais alto. É que assim, as pessoas com deficiência há um tempo, principalmente 
as que nasceram, não tiveram a oportunidade de estudar numa escola comum, de ter 
acesso a faculdade muito por conta de acessibilidade, então isso acho que ainda é uma 
conquista que vai acontecer com o tempo, ainda não aconteceu (HELEN, 2021). 

 

Ela reforça a sua postura otimista de que a situação está melhorando e que é necessário 

um trabalho conjunto dos gestores e funcionários. Os gestores deveriam ser mais transparentes 

sobre as expectativas em relação ao profissional e gerar oportunidades para esse 

desenvolvimento:  

 
O que que eles esperam dessa pessoa? O que que essa pessoa precisa fazer para 
melhor? Se ela ainda não atingiu a expectativa, por que que ela não atingiu? Então 
acho que seria um pouco nesse sentido. Eu acho que, como eu te disse, a questão da 
acessibilidade limitou a questão do estudo. Hoje em dia, não, a gente já consegue ter 
muito mais acesso, está melhorando bastante. Mas de repente não foi uma pessoa que 
teve oportunidade de fazer um intercâmbio, de ter um inglês fluente, de conseguir ir 
atrás e ficar melhor para poder ir para uma posição mais sênior. Então eu acho que 
seria mais nesse sentido, é tentar ajudar e ver se a pessoa quer (HELEN, 2021). 

 

Ao dizer que é importante entender se o funcionário quer, ela introduz o que pensa sobre 

o papel ativo do profissional nesse processo e apresenta o seu exemplo pessoal: 

 
Porque também não adianta só porque tem deficiência querer ser promovido, eu acho 
que não é esse o caminho; o caminho é você estar preparado para ser promovido. E é 
uma das coisas que a gente tem batido também de frente. Como eu disse, a minha 
chefe já falou comigo esse ano: o seu nome foi dado para promoção, mas depende de 
alguns pontos que eu faço. Eu acho que é esse o caminho. Se eu não entregar, se eu 
não fizer esses pontos que eles esperam, fizer o mínimo que eles esperam, como que 
eu vou querer exigir e falar assim: espera aí, eu sou a única pessoa com deficiência na 
área que não sou promovida? Eu não posso falar isso, depende de mim também, 
entendeu? (HELEN, 2021) 
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4.3 História 3: Homem com 45 anos de idade  
 

O terceiro entrevistado é um homem de 45 anos, casado, que tem 5 filhos e é morador 

da cidade de São Paulo. Formado em Ciências Contábeis, Alexandre trabalhou por 21 anos na 

empresa em que entrou como estagiário e, atualmente, está em busca de uma recolocação 

profissional  

Em relação à sua infância e origem, o entrevistado descreve a memória da infância em 

Embu das Artes, cidade que fica a aproximadamente 30 km de São Paulo. A sua mãe era dona 

de casa até que os seus dois filhos, o entrevistado e sua irmã um ano mais velha, completaram 

a idade de 20 anos. Ela então prestou concurso público e foi trabalhar como auxiliar de serviços 

gerais em uma escola. O seu pai atuava como empreendedor, tinha uma microempresa de 

consertos de máquinas de escrever e de calcular. 

Sobre a vida escolar, ele descreve a vivência escolar de forma muito positiva, tendo 

frequentado uma das melhores escolas da vizinhança: “Eu estudava em Itapecerica da Serra 

onde tinha as melhores escolas na região, então eu fiz todo o meu colegial em Itapecerica, no 

colégio Porcino, que era o melhor colégio que tinha na região” (ALEXANDRE, 2021).  

O entrevistado relata que a sua primeira experiência profissional foi aos 16 anos em um 

escritório de contabilidade, no qual trabalhou por quase dois anos e teve seu primeiro contato 

com a disciplina de ciências contábeis, a qual, algum tempo depois, seria a sua escolha para o 

curso superior. Aos 18 anos, foi indicado por um tio para uma vaga com registro em carteira 

em um curso de inglês, no qual atuava com os recursos audiovisuais. O salário recebido 

mensalmente nesse emprego possibilitou que ele entrasse na faculdade, visto que os pais não 

conseguiriam oferecer suporte financeiro para a continuidade dos estudos dos dois filhos: “olha, 

infelizmente condição de pagar faculdade para vocês eu não tenho, [...] eu não tenho condição 

de pagar faculdade para vocês, então se vocês quiserem, vocês vão ter que trabalhar para poder 

pagar” (ALEXANDRE, 2021). 

O entrevistado entende que o seu pai teve grande contribuição na sua construção de 

imagem profissional. Na infância, ele o acompanhava nas manutenções de máquina de escrever 

nas empresas e, quando chegou a hora de decidir sobre o curso superior, foi a ele quem recorreu:  

 
Quando eu prestei faculdade, eu prestei para Administração, a gente podia escolher 
três áreas, eu escolhi Administração, Matemática e Ciências Contábeis. Eu consegui, 
passei nas três áreas, conversando com o meu pai eu falei: ‘deixe-me ver qual eu vou 
fazer, se é Administração, Contabilidade’, conversando com o meu pai ele falou que 
conhecia contadores, que eram bem de vida e que tinha bastante campo de trabalho, 
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eu já tinha vivenciado na prática uns anos antes a contabilidade, eu falei: ‘bom, eu 
vou seguir esse caminho mesmo’ (ALEXANDRE, 2021). 

 

A efetiva imersão no mercado de trabalho dentro da área de contabilidade aconteceu em 

um programa de estágio em uma grande indústria, a partir de um convite de uma colega de 

turma, quando estava no segundo ano da faculdade. Ele entendeu isso como uma oportunidade 

de atuar dentro do campo de formação:  

 
Uma colega minha da faculdade era estagiária lá também, precisava de mais uma vaga 
de estágio, ela me perguntou se eu queria, eu falei: ‘opa, quero sim, eu preciso, porque 
estou indo para o segundo ano, preciso migrar para a área, não dá para fazer 
contabilidade mexendo com recursos audiovisuais, não tem nada a ver uma coisa com 
a outra, preciso ir para a área, mesmo que eu vá ganhar menos, mas pelo menos eu já 
vou entrando’ (ALEXANDRE, 2021). 
 

Nove meses depois, o entrevistado conta que recebeu o convite para ser efetivado em 

uma vaga que surgiu. A oportunidade de vaga como funcionário não foi oferecida para a colega 

que o havia indicado, o que gerou certo constrangimento em aceitar a proposta: “porque quando 

me fizeram o convite da vaga, tinha a minha amiga que trabalhava lá, que era estagiária também, 

eu falei: “ela me chamou para vir para cá, ela está há mais tempo que eu aqui, é chato eu entrar 

na vaga e ela não” (ALEXANDRE, 2021). Após os argumentos do seu supervisor sobre o 

momento de carreira de cada um, ele aceitou a posição. 

Nessa empresa, ele construiu uma jornada com diferentes desafios, tendo alcançado 

promoções e reconhecimentos, atingindo o cargo de analista sênior e atuado por 21 anos, até o 

seu desligamento:  

 
Comecei lá, como júnior, depois de alguns anos eu fui promovido para pleno, depois 
de mais algum tempo de júnior para pleno demorou uns três anos, mais ou menos, 
depois de pleno para sênior acho que foram mais uns dois anos, eu como pleno 
participei de um processo de implementação de sistema, eu fiquei afastado da área da 
contabilidade, focado especificamente nessa parte de implementação do sistema, 
fiquei um ano trabalhando nesse projeto, depois que acabou o projeto, que nós 
implementamos o sistema, eu voltei para a área, voltei sendo o suporte da área e da 
empresa para toda a parte contábil e logo depois eu fui promovido, fui para sênior 
(ALEXANDRE, 2021).  

 

Alexandre relata que após vinte e um anos de trabalho nessa indústria, o contrato de 

trabalho foi encerrado. Ele entende que o desligamento estava relacionado a uma questão do 

setor, o que o deixou um pouco mais tranquilo, visto que não estava relacionado a sua 

performance como profissional: 
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‘Obrigado, até logo, adeus, o seu serviço foi bom, mas nós temos uma questão 
financeira que a gente precisa tratar, nós não estamos substituindo a sua posição’, foi 
uma das coisas que de certa forma me deixou tranquilo, não é a substituição, cortaram 
a minha vaga mesmo, tanto que para vagas sem ser supervisor, gerente, quando eles 
mandam embora, eles não contratam empresa para recolocação, no meu caso eles 
contrataram uma empresa (ALEXANDRE, 2021). 
 

Ele, todavia, se ressente da forma como foi feita a demissão, sem uma conversa clara 

sobre essa possibilidade e o momento em que aconteceria. Na sua percepção, os vinte anos 

dedicados à empresa mereciam mais cuidado no processo:  

 
Eu até sabia que isso ia acontecer uma hora, eu falei: ‘bom, eu estou trabalhando com 
melhoria de processo’, beleza, o meu serviço todinho eu já repassei para as outras 
pessoas, eu só trabalho com melhoria de processo, na hora que esses processos que eu 
melhoro acabarem, o que vai acontecer? Eu falei: ‘bom, daqui mais um ano, um ano 
e pouco talvez isso chegue, mas aí dá tempo de eu de repente ver outras coisas’, mas 
eu estava no meio de um processo de implementação de um sistema de conciliação 
que eu estava tocando, acho que bateram na porta e falaram: ‘tem que ser e tem que 
ser hoje’, entendeu? Fizeram o desligamento, então o que me deixou chateado, é 
lógico, porque você trabalhar uma vida toda em uma empresa (ALEXANDRE, 2021). 
 

Embora ele não atribua o seu desligamento a uma questão de idade, essa preocupação 

se coloca em face de dificuldades de realocação em razão desse fator. Uma vez mais, ele ressalta 

que o que mais o afetou foi o modo como se processou o desligamento: “Querendo ou não a 

gente sabe que depois que você passa de uma determinada idade é mais difícil para você se 

recolocar no mercado, e você esperar a pessoa chegar a essa idade para depois se desfazer dela, 

do dia para a noite, sem te preparar, sem te dar sinais” (ALEXANDRE, 2021). 

Essa preocupação permanece pela dificuldade encontrada em uma realocação em outra 

organização. Ele conta que está há quase um ano buscando uma nova oportunidade no mercado 

de trabalho. Mesmo com o apoio de uma assessoria de outplacement, ele declara dificuldades 

nesse desafio, considerando a posição de analista sênior:  

 
Que eu percebo é que depois que você passa dos 40 anos de idade é mais complicada 
a coisa, depois dos 40, se você não é um gerente com 40 anos, sei lá, o pessoal te vê: 
‘tem muita idade, tem gente mais nova’, sabe? ‘A gente pode de repente colocar um 
cara mais novo, pagar menos’, entendeu? Coisas assim do tipo (ALEXANDRE, 
2021). 
 

Ao avaliar os benefícios de se contratar profissionais mais velhos, o entrevistado traz a 

inteligência emocional como principal vantagem, aliado à capacidade de trabalhar sob pressão: 

 
Eu acredito que a pessoa mais velha, ou que tem mais experiência - mais velha não -, 
hoje você com 60, 70 anos, você ainda é jovem, mas que tem mais experiência, você 
tem mais bagagem para você atuar em certas situações de estresse dentro da empresa, 
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de cobrança, você pega uma galera novinha, você põe uma pressão em cima de um 
cara, o cara não aguenta, sabe? Como eu, eu já trabalhei muito, já virei muita noite 
trabalhando, chefe, já trabalhei sem diretor, sem gerente, sem supervisor, gente te 
cobrando de vários lados, então quando você tem mais maturidade, você já sabe como 
se dirigir, você se portar para isso, receber as pressões, entendeu? (ALEXANDRE, 
2021) 
 

Outro ponto que o entrevistado questiona é o estigma de que as pessoas mais velhas têm 

dificuldade de adaptação e de mudança: “Eu sei que tem muita gente que fala: ‘quanto mais 

velho é mais difícil você se adequar às mudanças’, mas depende muito de cada pessoa, eu 

sempre tive que mudar diversas vezes e nunca tive problema nenhum em mudar estilo, jeito de 

fazer as coisas. Entendeu?”. 

O entrevistado conta que as sucessivas negativas em entrevistas fizeram com que ele 

questionasse seu valor como profissional: “você fica tanto tempo no mercado e você não 

consegue se recolocar, você começa a se questionar, ‘será que realmente eu era um bom 

profissional?’ Sabe? Será que eu era tudo isso que eu achava que eu era mesmo e na verdade, 

sei lá, eu só estava me iludindo”. 

A realização de um trabalho temporário pelo período de 4 meses, com reconhecimento 

do trabalho pela liderança do projeto, fez com que ele voltasse a acreditar em si mesmo:  

 
Depois em um dia, eu percebi que o PMO começou a passar mais coisas para mim, 
coisas com mais responsabilidade para mim, eu comecei a fazer alguns relatórios, eu 
fazia só com ele, não era com todo o pessoal da equipe, tinha uma outra moça também 
que ela liderava um pouco a equipe para pegar algumas atividades, eu estava pegando 
e liderando uma outra parte e beleza. Um dia conversando ele me mandou - quase no 
finalzinho do projeto - um áudio pelo WhatsApp falando que ele gostou muito do meu 
trabalho, que eu era - sabe? - pau para toda obra, o que precisava eu estava junto, 
sabe? Que ele não precisa se preocupar comigo, tudo direitinho, [...] e eu vi que não, 
realmente eu era um bom profissional, sabe? (ALEXANDRE, 2021) 

 

O entrevistado declara que inclui nos currículos a informação da sua data de nascimento 

e que ele é chamado para entrevista entre 10% e 20% das vagas para as quais se candidata. Ele 

se incomoda de não receber feedbacks do motivo de não evoluir nos processos seletivos: “O 

pessoal fala: ‘a gente só não vai continuar com você no processo’, mas ninguém te fala, ninguém 

te dá um feedback, ninguém te fala, entendeu?” Ele sente que as reprovações nos processos 

seletivos podem estar atreladas à idade e pelo contexto desse profissional mais velho, pelo custo 

adicional da situação familiar: 

 
Eu tenho sentido que depois que você passa dos 40 é mais difícil você se recolocar, 
porque não só nisso, mas de repente coisa de família, você fala: ‘é mais fácil eu 
contratar um cara solteiro, ou que seja casado, não tem filhos, do que eu contratar um 
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cara que tem cinco filhos pendurado em cima dele, só o que eu vou ter de gasto com 
assistência médica, o escambau a quatro, de benefícios que eu vou ter para essa 
pessoa’, se eu for levar na ponta o custo para a empresa, eles não estão errados, 
entendeu? Então tem tudo isso, pelo menos é o que eu acho, não sei se eu estou certo, 
ou se eu estou errado, é o meu sentimento do que eu tenho visto, entendeu? 
(ALEXANDRE, 2021) 

 

Ao ser indagado sobre o futuro e como ele se visualiza profissionalmente daqui há cinco 

anos, o profissional traz algumas angústias na sua fala, em virtude do tempo em que está sem 

um trabalho fixo, mas demonstra otimismo em continuar crescendo, caso consiga uma 

oportunidade nos próximos seis meses: 

 

Quanto mais tempo você vai ficando fora do mercado, é mais difícil de você entrar, 
pelo menos esse é o feeling que eu tenho tido. Então se demorar, daqui cinco anos, sei 
lá, se eu conseguisse uma colocação rápida, daqui cinco anos de repente, eu sei que 
tem coisas que eu preciso desenvolver profissionalmente e que para eu fazer isso, eu 
teria que trabalhar para ter recursos e fazer o desenvolvimento, essas coisas, é uma 
coisa técnica que dá para você buscar e dá para você fazer. Então se eu estivesse 
recolocado no máximo em seis meses, daqui uns cinco anos eu conseguiria estar em 
uma gerência tranquilamente (ALEXANDRE, 2021). 

 

Sobre a atuação das empresas no processo de inclusão de profissionais mais velhos, ele 

destaca a importância de romper estigmas e valorizar a experiência e a maturidade desses 

profissionais: 

 
A experiência dessas pessoas, além de agregar no teu dia a dia em conhecimento, ela 
pode ajudar a desenvolver as pessoas mais novas que estão vindo também, com a 
experiência, não só falando: ‘esse cara já é de idade, o cara não vai ter pique’, sabe? 
‘o cara não vai ter disposição na correria do dia a dia’, que às vezes as empresas têm, 
mas eu acho que não é muito por aí, acho que às vezes tem gente mais velha que 
coloca neguinho novo no bolso brincando, em termos de disposição, de vigor de fazer 
as coisas. A gente quando chega a uma determinada idade, a gente tem a maturidade 
de pensar antes de agir, quando a gente é muito novo, às vezes a gente age primeiro 
para depois pensar. Então eu acho que essa experiência de você ter essas pessoas que 
podem te ajudar a direcionar melhor a sua situação, eu acho que isso é uma coisa que 
as empresas deveriam visualizar também (ALEXANDRE, 2021). 

  

4.4 História 4: Homem homossexual 
 

O quarto entrevistado é um homem homossexual, com 36 anos, casado e com um filho 

adotivo, de dois anos e meio. Jean mora na cidade do Rio de Janeiro, onde viveu durante toda 

a sua vida. Sobre a sua família, ele traz lembranças positivas da convivência com os seus pais 

e os seus dois irmãos mais velhos. Ele conta que o seu pai sempre foi muito calado e a sua mãe, 

embora fosse muito extrovertida, não conversavam sobre sexo em casa. Dessa forma, a questão 
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da orientação sexual não foi discutida dentro de casa. Ele considera que a absorção pela família 

da sua orientação sexual aconteceu de forma natural.  

 
Assim, da parte da minha mãe foi uma coisa meio normal, eu nunca me assumi de 
fato, falei ‘oi, mãe, sou gay’, ela perguntou de que eu gostava, eu fui sincero, falei: 
‘mãe, eu gosto de meninos’, e é isso, acabou. Agora, o meu pai morreu sem saber, de 
fato ele sabia, mas da minha boca não, então assim, da parte de família, meus irmãos 
nunca tiveram problema nenhum, muito pelo contrário, parece que fortaleceu mais 
ainda minha amizade com meus irmãos, depois que descobriram, que eles 
descobriram não, depois que eles perceberam o que eu era [...] (JEAN, 2021). 

   

Embora o entrevistado não traga nenhuma lembrança de repreensão da sua família por 

causada da sua orientação sexual, ele relata que quando assumiu um relacionamento sério com 

outro homem, decidiu morar em outro lugar, para prevenir qualquer situação de conflito em 

casa. 

 
Quando eu assumi o relacionamento com outro homem eu decidi pegar e ir embora, 
não porque meus pais, tipo assim, falaram algum coisa ou algo do tipo, eu já me 
preveni, tipo assim, já que eu assumi essa minha, não assumi, mas assim, já que eu, 
eu assumi esse meu lado, essa minha opção, eu queria seguir minha vida e para eu não 
ter nenhum tipo de conflito em casa, eu já fui na prevenção, para não ter nenhum tipo 
de conflito em casa de ficar dando satisfação [...] (JEAN, 2021). 

 

 O entrevistado destaca o quanto fez amigos e se conectou com pessoas sem sentir que a 

orientação sexual fosse um problema para estabelecer vínculos. Ele entende que esse processo 

foi ainda mais natural do que com a família:  

 
Essa minha opção sexual me trouxe amizades maravilhosas, e os meus amigos, eu 
nunca pesei essa minha questão sexual em nada na minha vida, então assim, tudo fluiu 
muito normalmente, ‘eu sou gay, então eu não vou fazer isso, eu sou gay, então os 
meus amigos vão ser aquilo, vão ser desse tipo’, não, as coisas foram fluindo mesmo, 
entendeu? As pessoas entraram na minha vida, eu fui entrando na vida das pessoas de 
uma forma natural, como se essa questão sexual nunca existisse, entendeu? (JEAN, 
2021). 
 

Sobre a vida acadêmica, ele conta que embora tivesse o sonho desde a infância de 

estudar Geografia, ele iniciou o curso superior de Turismo, movido pela expectativa de 

possibilidades de trabalho e retorno financeiro nesse campo naquele momento. Por fim, ele não 

conseguiu concluir o curso de turismo, no entanto, alguns anos mais tarde, retornou o sonho de 

infância e fez a faculdade de Geografia. 

Ao ser questionado sobre situações de preconceito e discriminação durante a jornada 

acadêmica, ele é categórico ao dizer que não sentiu: “Zero. Bem pelo contrário, as pessoas 
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gostavam de chegar até mim, fazer amizade, foi isso mesmo, por eu sempre gostar de conversar 

com todo mundo, de dar atenção [...]”(JEAN, 2021). Ele destaca uma característica que o 

aproximou das pessoas durante esse período da sua vida: 

 
[...] essa minha facilidade para ter empatia com as pessoas, de em alguns momentos 
ter essa empatia também, que me ajudou, que me ajudou bastante nessa caminhada, 
então assim, acredito que devido a esse meu jeito mesmo, até hoje não sei uma pessoa 
que não goste de mim, então não consegui identificar nenhum tipo de problema, pelo 
contrário, fiz ótimas amizades nesse período, não consegui chegar a nenhum tipo de: 
‘não, o cara é gay, não quero contato com ele não’, pelo contrário, as pessoas 
acabavam fazendo amizade comigo (JEAN, 2021). 

 

Jean conta que teve como inspiração para fazer o Ensino Superior uma prima que tinha 

conseguido concluir o curso e percebia o orgulho dos pais dela nessa conquista e isso o motivou 

a fazer o mesmo. Ele conta que como único na sua família nuclear a conquistar esse diploma, 

conseguiu se diferenciar dos irmãos:  

 
Eu tinha que ter esse gostinho, ainda mais na minha família que eu sou a única pessoa 
da minha família, que eu digo esses próximos, de irmãos, eu sou a única pessoa que tem 
um superior e nenhum dos irmãos nunca tiveram nem essa pretensão, então assim, o 
filho gay que saiu de casa cedo com medo, refém, é o que conseguiu se formar, fez 
graduação, fez pós, já está pensando em outras coisas e o filho gay foi o de sucesso 
(JEAN, 2021). 

  

A primeira experiência profissional foi uma iniciativa dele, ele relata que provocou esta 

oportunidade quando foi entregar um trabalho da faculdade em uma agência de turismo a qual 

o seu professor era o dono. Naquele momento, ele se encantou pelo local e pediu ao professor 

uma oportunidade de trabalhar lá: “escrevi uma carta para o meu professor, ‘olá, Jean, tudo 

bem? Eu vim aqui na sua agência, adorei esse lugar, tem como você me dar um emprego aqui? 

Prometo que não vou te decepcionar’”. Eu escrevi essa carta para ele. Ao conversar com as 

funcionárias, ele já tinha entendido que surgiria uma vaga para cobrir uma licença maternidade 

e a estratégia da carta gerou resultado positivo - Jean ficou trabalhando na agência por 2 anos, 

até ser convidado para integrar o time da empresa que comprava pacotes de viagem na agência 

de turismo pelo bom desempenho e alta capacidade de relacionamento com os clientes da 

agência. 

 Ao ser questionado como a sua orientação sexual impactou a experiência de trabalho, 

ele evidenciou que se comportava de forma muito discreta para não gerar nenhuma situação de 

constrangimento: 
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Foi um pouco de obstáculo porque era uma agência de um homem, ele tinha alguns 
comentários meio machistas, [...] e quem comandava a agência com ele eram duas 
senhoras de idade, então assim, são pessoas que infelizmente elas vem de uma época 
que não era uma coisa normal, então você tinha que ter um certo limite em 
determinadas situações, então nesse primeiro contato, nesse primeiro emprego eu era 
bem travado, não travado no sentido de... eu fazia meu trabalho muito bem, mas eu 
era mais sério, mais na minha, para não tentar transparecer tanto [...] (JEAN, 2021) 

 

Ele complementa que agindo dessa forma, percebia que as pessoas tinham muito carinho 

por ele e considera que foi bem-sucedido em se proteger de vivenciar situações desagradáveis: 

“eles tinham um carinho muito grande por mim, mas sempre agindo nessa parte, tipo assim, 

para evitar, para não chegar a passar um constrangimento eu sempre fiquei nessa defensiva, 

assim, eu não vou fazer para poder não passar por isso, entendeu?” (JEAN, 2021). 

 O entrevistado conta que fez movimentos laterais na sua carreira como agente de 

turismo, atendendo pessoas físicas que desejavam adquirir pacotes de viagens, depois 

atendendo clientes corporativos e, posteriormente, atuando como cliente corporativo, após 

receber um convite para integrar o time de uma das empresas para as quais era prestador de 

serviço. Ele conta que atuou nessa empresa de gás e energia, começando como assistente júnior, 

até a posição de analista pleno, tendo recebido 5 promoções nessa organização. A posição de 

analista sênior, no entanto, veio em decorrência de uma mudança de empresa. Ele foi convidado 

para participar de um processo seletivo, que precisava de alguém com perfil mais humano, 

positivo e mobilizador: “[...] a gente está precisando de pessoas aqui, porque no nosso 

departamento as pessoas estão muito robotizadas, estão muito sem emoção para lidar com as 

outras, então preciso que vocês venham aqui para você contaminar a equipe de uma forma 

positiva” (JEAN, 2021). 

Ao ser indagado sobre os obstáculos que percebeu na sua trajetória de carreira, pelo fato 

de ser pertencente a um grupo subrepresentado nas empresas, ele declarou que sentiu que 

deixou de ser promovido para uma posição de liderança na empresa em que estava, em virtude 

da sua orientação sexual: 

 
Aí nessa eu senti um pouco isso, até falei assim: ‘engraçado, o Jean é muito bom, 
vocês estão sempre falando muito bem do Jean, o cara que entrega sempre, sabe lidar 
com todo mundo, todo mundo gosta muito dele, mas na hora da promoção não, mas o 
Jean para ser coordenador é melhor não, entendeu?’ (JEAN, 2021) 

 

Segundo o entrevistado, esse episódio lhe gerou muita frustração e fez com que avaliasse 

o convite para o processo seletivo em outra empresa. Na sua entrevista de desligamento, ele 

expressou os seus sentimentos em relação à falta de reconhecimento da sua prontidão para o 
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cargo que estava disponível: “agradeço muito os anos que eu passei aqui, porém vocês me 

prepararam para o mercado e o mercado me abraçou, eu estou indo” (JEAN, 2021). De forma 

mais explícita, adicionou os seus sentimentos por trás desse relato: “Aí eu senti um pouco isso, 

entendeu? Tipo assim, na hora de promover o Jean: ‘Jean é muito engraçado, é alguém 

engraçado que faz tudo, mas na hora de promover não, vou promover não, deixa ele aqui 

quietinho na dele’” (JEAN, 2021).  

Essa situação, embora ele não possa afirmar que houve uma discriminação na decisão 

da promoção em virtude de sua orientação sexual, o fez refletir sobre o motivo de não ter sido 

considerado para a promoção.  

 
Será que foi alguma brincadeira que eu fiz? Algum trejeito, alguma coisa assim?”, 
porque foram quase oito anos, então assim, chega a um grau de intimidade, então será 
que isso não influenciou também para esse lado? Por a gente ter um grau de 
intimidade, tem certas brincadeiras que será que ele se sentiu inseguro? ‘O Jean é 
muito bom, etc., mas não sei, tem situações que ele faz comigo que eu não sei, tenho 
medo de chegar algum cliente e ele se portar desse jeito, será que vai ser bom?’, só 
que eu sei os momentos certos para tudo. Então assim, eu senti um pouco, eu senti 
isso, que teve isso, ‘o Jean é muito bom, está ótimo, deixa ele aqui, mas para promover 
não vai dar certo não’ (JEAN, 2021). 
 

Apesar da experiência negativa que gerou o estímulo para a sua saída dessa empresa, 

ele demonstra muita gratidão pelo período em que esteve na companhia e destaca como uma 

das experiências positivas que mais o marcou foi o convite para contar sua trajetória profissional 

em uma das empresas do grupo:  
 

Eu fui convidado lá por eles a contar minha história, que foi em uma fábrica de startup 
aqui no porto do Rio, eu fiquei sentado, todo mundo em volta, inclusive o diretor lá 
de RH, todo mundo ficou apaixonado com a história, saí me sentindo o cara mais 
importante, eu falei: ‘bom, é agora’, mas aí foi esse momento (JEAN, 2021). 

 

Ele destaca, ainda, o apoio recebido quando adotou o filho, com a extensão de benefícios 

normalmente concedidos às funcionárias do sexo feminino:  
 

Assim que eu adotei o Matheus eles me deram todo o apoio, inclusive fui o primeiro 
caso de casal homoafetivo adotar uma criança na empresa, eles me deram direito a 
auxílio creche, coloquei o Matheus no plano de saúde, até porque ele é meu filho 
legítimo, registrado no meu nome, e eu fui a atração da empresa na época, eu não, 
Matheus (JEAN, 2021). 

 

Em relação aos desafios que profissionais homossexuais normalmente enfrentam nas 

suas trajetórias de carreira, ele fala sobre o fato de muitas pessoas confundirem extroversão 
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com seriedade no trabalho e considera que esse viés pode impactar a evolução de carreira desses 

profissionais:  

 
Geralmente, acho que os gays são mais extrovertidos, são mais brincalhões, levam a 
vida de uma forma mais leve, só que as pessoas confundem, as pessoas acham que eu, 
Jean, brincalhão, com alguém muito importante eu vou agir da mesma forma, e não, 
entendeu? As pessoas têm insegurança, acho, em confiar. O pessoal pode até gostar 
de mim, muito do meu trabalho, mas fica meio inseguro, tipo assim: ‘eu gosto muito 
do Jean, ele trabalha muito bem, mas fico receoso de colocar ele de frente com um 
cliente, como ele vai se portar?’ (JEAN, 2021). 

  

No tocante ao relacionamento com colegas de trabalho, o entrevistado novamente 

reforça a facilidade para estabelecer vínculos positivos com colegas de trabalho e, sobre líderes 

que contribuíram para o desenvolvimento, ele destaca a coordenadora da empresa anterior, que, 

bastante conectada à questões relativas a diversidade, acreditava muito no potencial dele : “a 

gente criou uma amizade muito grande, ela tinha excelentes planos para mim, só que eu decidi 

desbravar outro mundo e ela me apoiou demais, inclusive” (JEAN, 2021)  

A empresa em que trabalhou a maior parte de sua carreira subsidiou diversos cursos 

externos de formação e o estimulou constantemente a se autodesenvolver. Nesse sentido, o 

entrevistado considera esse o principal ponto que favoreceu o seu crescimento na empresa: “eu 

fiz curso de liderança, eu fiz essa pós-graduação, eu fiz outros cursos, tudo subsidiado por eles, 

alguns 100%, outros uma grande parte [...]” (JEAN, 2021).   

Seguindo essa mesma linha, ele considera que faltaram oportunidades para continuar a 

trajetória de crescimento na organização - esse é o ponto que entende que poderia ser diferente: 

“eu disse que eles me prepararam para o mercado foi nessa questão, [...] infelizmente, por isso 

que eu falei na reunião de desligamento que infelizmente assim, por um lado não muito legal, 

não infelizmente, assim, eles me prepararam, mas, porém, sem dar oportunidade” (JEAN, 

2021). 

Considerando outros profissionais homossexuais que podem enfrentar desafios 

semelhantes nas suas trajetórias profissionais, Jean declara que a sua principal mensagem a 

esses profissionais está relacionada à autenticidade e ao profissionalismo: “Eu diria o seguinte, 

não perder sua essência, não criar um personagem, seja você mesmo, porém saiba distinguir o 

você profissional, não profissional, você fora da empresa, você na empresa, independente da 

sua opção sexual” (JEAN, 2021). Ele complementa o seu recado ressaltando que a aderência às 

exigências do mundo corporativo são demandas que se aplicam a todas as pessoas:  
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Eu nunca parei e pensei: ‘eu sou gay, não vou falar isso, não vou falar aquilo’, não, o 
Jean profissional ele é o Jean profissional hétero, o Jean profissional gay, sei lá, seja 
lá o que for, porque eu sei os momentos para tudo, a gente sabe que no mundo 
corporativo você tem o seu momento de descontração, você tem o momento que você 
precisa estar focado sério, enfim, e isso independe opção sexual (JEAN, 2021).  

 

Avançando para a mensagem para lideranças, ele destaca, novamente, a importância de 

avaliar o perfil profissional das pessoas, sem considerar características pessoais: “Eu diria que 

cor, raça, gênero, opção sexual, nada disso deveria ser algo pensado em gerar oportunidades 

para as pessoas, você está dando oportunidade para a Ana, está dando oportunidade para o Jean, 

não para a Ana hétero, para o Jean homossexual” (JEAN, 2021). Ele reforça, ainda, importância 

do respeito às diferenças: 
 

A gente tem que começar normalizar isso, eu digo uma coisa, não sei se é certo, mas 
opção sexual é gosto, você gosta de chocolate branco, eu gosto de chocolate preto, 
entendeu? Você não é obrigado a gostar do chocolate preto e eu não sou obrigado a 
gostar do chocolate branco, mas eu respeito, eu não te tolero, eu te respeito, respeito 
o seu gosto, se você não gostar da mesma coisa que eu isso não vai impactar em nada 
na minha vida porque é cada um com a sua, entendeu? (JEAN, 2021) 
 

Ao pensar na sua carreira daqui há cinco anos, o entrevistado espera vivenciar mais de 

perto a área de recursos humanos, considerando o seu perfil mais conectado a pessoas: “eu quero 

de fato fazer uma transição de carreira, eu te falei que a minha área é o RH, ligado ao RH, mas 

eu não estou no RH de fato, e a minha intenção é essa transição, por entender esse meu perfil” 

(JEAN, 2021). 

Avaliando a evolução da inclusão de grupo sub representados no ambiente de trabalho, 

ele percebe que as empresas estão mais abertas às questões de diversidade e, mesmo empresas 

conservadoras, estão mais dedicadas a ações efetivas de inclusão:  
 

Eu vejo muita melhoria sim, eu tenho uma boa perspectiva em relação a esse assunto 
no geral, não só nessa empresa, mas em todas, e um negócio muito focado nisso, as 
pessoas não querem só maquiar, para gringo ver, ‘nós somos uma empresa com 
diversidade’, aí vai ver uma foto, só pessoas brancas, aí tu vai ver, não tem um PCD 
[pessoa com deficiência], um cadeirante, não tem nada diferente, então será que essa 
empresa pratica mesmo o que ela diz ou é só para mostrar, só uma figuração? Só um 
teatro? E acho que hoje em dia realmente as pessoas estão fazendo acontecer, mudar 
a vida, não só uma coisa para mostrar (JEAN, 2021). 
 

No entanto, ele enfatiza que ainda há muito a ser feito e ilustra o longo caminho que 

ainda precisa ser percorrido, com um exemplo da empresa atual:  
 

Eles são muito conservadores ainda, tanto que um exemplo é: só mulheres podem ter 
auxílio creche, e eu estou batalhando pelo meu auxílio creche, porque auxílio creche 
é um benefício focado na criança, não na mãe e no pai, então assim, a pergunta que 
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eu fiz foi a seguinte: ‘e casal homoafetivo, que nunca vai haver uma figura feminina, 
como é que faz? Realmente não tem direito?’ (JEAN, 2021). 

  

Ele complementa o entendimento de que mudanças mais significativas podem acontecer 

à medida em que também as áreas de recursos humanos abracem a diversidade nas suas equipes: 

“A primeira coisa você tem que diversificar o RH. Não adianta um RH muito padronizado no 

estilo antigo, querer ficar em um assunto que não sentiram na pele o exemplo, entendeu? O 

primeiro departamento que você precisa diversificar é o RH de uma empresa” (JEAN, 2021).  
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5 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

Neste capítulo serão debatidos os relatos de vida dos entrevistados à luz dos conceitos 

de diversidade e carreira, buscando extrair as principais implicações de pertencer a grupos 

socialmente minoritários no que se refere ao processo de inserção e desenvolvimento de 

carreira. Serão analisados os aspectos comuns identificados tanto em relação a barreiras e 

facilitadores nas dimensões micro, meso e macro, encontrados nas trajetórias de vida e carreira 

dos participantes, para o alcance dos objetivos profissionais. Além disso, serão discutidos os 

aspectos específicos encontrados, que podem ser considerados determinantes nas suas histórias 

profissionais. Adicionalmente, serão destacadas as propostas de atuação das empresas para 

ampliar o impacto como facilitadora desse processo de inclusão e a eficácia na promoção da 

diversidade. 

 

5.1 A carreira segundo entrevistados de diferentes grupos minoritários 
 

Conforme a revisão de literatura procedida para fins deste estudo, o conceito de carreira 

pode ser entendido como o conjunto de experiências profissionais que o indivíduo vivencia ao 

longo da sua vida (MAYHOFFER; MEYER; STEYER (2007). 

Igualmente, constata-se que conceitos tradicionais sugerem como uma estrutura de 

carreira linear, baseada em progressões dentro de uma mesma empresa (DUTRA, 2008). A 

partir dos anos 1990, começa, no entanto, a surgir estudos que sugerem um novo modelo de 

gestão de carreira, em que o protagonismo do indivíduo nas suas escolhas direciona a trajetória 

a ser percorrida, sem a existência de limites impostos pelas organizações ou mesmo a 

dependência delas, são as chamadas carreiras sem fronteiras (KURON; SCHWEITZER; 

LYONS; NG, 2015).  

Marielle e Alexandre apresentam uma carreira mais voltada para o modelo conhecido 

como tradicional, existindo evoluções constantes dentro de uma mesma empresa, escolhendo 

permanecer na mesma organização. Ela iniciou como trainee e foi promovida cinco vezes na 

mesma área, alcançando o último cargo previsto na empresa como funcionária: “E aí, entrei 

como trainee que é a área que eu atuo até hoje”. Em relação a Alexandre, ele está buscando 

realocação no mercado após ter sido demitido da empresa em que atuou por vinte e um anos. 

Ele iniciou como estagiário, percorrendo diversas áreas e alcançando evoluções:  
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Comecei lá como estagiário, depois virei júnior, depois de alguns anos eu fui 
promovido para pleno, depois de mais algum tempo de júnior para pleno demorou uns 
três anos, mais ou menos, depois de pleno para sênior acho que foram mais uns dois 
anos (ALEXANDRE, 2021). 
 

Os outros dois participantes da pesquisa tiveram experiências de crescimento dentro de 

uma empresa, mas também fizeram mudanças de organizações para acelerar este processo, por 

iniciativa própria. Helen buscou experiências diferentes que a aproximassem dos seus 

propósitos de atuação. Ela mudou de indústria e de atuação em diferentes ocasiões, começou a 

trajetória profissional como manicure, foi vendedora, selecionadora, até atuar na área 

administrativa de uma multinacional: 

 
Comecei a trabalhar como vendedora numa loja de cadeira de rodas, assim que eu 
terminei o ensino médio; fiquei lá por quatro anos. Aí quando eu estava há mais ou 
menos três anos trabalhando lá eu pensei assim: poxa, seria tão legal se eu entrasse 
numa multinacional, num banco; eu gostaria tanto de trabalhar numa empresa de 
grande porte [...] (HELEN, 2021). 
 

  Em relação a Jean, a maior parte das mudanças de empresas dele foram motivadas por 

convites e opção por desafios maiores, com exceção da última mudança, que foi uma escolha 

motivada por frustrações e barreiras de crescimento encontradas na empresa anterior:  

 
Primeiro foi atendente, aí virei consultor, consultor de viagens corporativas, aí fui na 
horizontal até que surgiu, eu por dar uma boa consultoria, o cliente que me convidou 
para o lado deles, aí dali eu virei um assistente, aí de assistente eu fui assistente júnior, 
assistente pleno, assistente sênior, analista, analista júnior, analista pleno, aí hoje eu 
estou analista sênior em outra empresa (JEAN, 2021). 

 

Dessa forma, Helen e Jean apresentam comportamentos na sua trajetória profissional 

que incorporam elementos do conceito de carreira sem fronteiras. Helen apresenta mudanças 

significativas no ramo de atuação, inclusive. 

No relato das duas profissionais femininas participantes do estudo foram observados 

alguns aspectos presentes na carreira caleidoscópica, atribuída à maneira como as mulheres 

organizam suas carreiras a partir de três variáveis autenticidade, equilíbrio e desafio 

(MAINIERO; SULLIVAN, 2005).  

A variável equilíbrio não foi enfatizada pelas entrevistas como aspecto de difícil 

gerenciamento que exigisse alterações significativas na carreira, como a busca por uma jornada 

part-time ou maior flexibilidade à carreira encontrada no mercado corporativo. Estudos sobre 

a carreira caleidoscópica indicam os compromissos familiares, socialmente atribuídos a 

responsabilidade feminina, como motivadores para essas alterações na configuração da carreira 
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feminina (MAINIERO; SULLIVAN, 2005). Cabe destacar que, no início da trajetória 

profissional, com o prematuro falecimento do pai, a Marielle vivenciou períodos de muita 

angústia e com baixa possiblidades de escolha devido aos seus compromissos familiares, que 

se assemelham aos compromissos de prover recursos financeiros, geralmente associados ao 

papel masculino: 

 
[...] eu me tornei chefe de família e eu que sustentava minha casa e o meu irmão, a 
minha mãe e tudo mais. E aí, a minha vida profissional, então, ela foi muito pautada 
em: eu não posso errar porque eu preciso desse emprego, se não, todo mundo passa 
fome. Eu não posso errar porque, qualquer erro que eu cometer, não vão ver com os 
mesmos olhos de uma outra pessoa branca (MARIELLE, 2021). 
 

O segundo elemento da carreira caleidoscópica é a autenticidade, que pode ser 

exemplificada na recusa e repulsa da oferta recebida pela Marielle para atuar em uma área 

totalmente diferente da sua formação acadêmica e experiência profissional: “Recebi uma 

proposta para assumir a área de diversidade. Eu me senti muito mal. Assim, meu currículo é 

inteiro é em outra área, eu não tenho nada de RH, eu sou formada em curso de exatas” 

(MARIELLE, 2021). 

Considerando a busca por desafios, a trajetória da Helen é recheada de situações que 

exemplificam o impacto dessa variável nas suas escolhas. A procura por oportunidades que a 

tornassem melhor, pessoal e profissionalmente, pode ser visualizada logo após o acidente que 

a deixou paraplégica aos 19 anos: “eu quero aproveitar essa nova chance que eu tive de vida. 

Então eu quero ir, eu quero voltar e estudar, que eu tinha parado de estudar quando eu tinha 16 

anos” (HELEN, 2021) e nas diferentes mudanças de empresa as quais ela percorreu, 

modificando sua jornada profissional, que lhe proporcionasse aprendizados relevantes, 

incluindo a sua movimentação mais recente: “eu estava adorando trabalhar lá na empresa da 

Mariana, mas, por outro lado, era o meu sonho trabalhar numa multinacional, ainda mais numa 

instituição americana. Então essa oportunidade brilhou muito os meus olhos” (HELEN, 2021). 

Ainda no tocante à busca por mais responsabilidades e desafios de carreira, Marielle 

acredita que atingiu o limite de crescimento na carreira e precisará fazer uma escolha de mudar 

de empresa, pois entende que as suas possiblidades serão restritas a partir de agora:  

 
[...] eu não sei se eu me visualizo nesta empresa, porque eu quero crescer e eu não sei 
se aqui eu cheguei no meu limite. Eu não consigo ver muita perspectiva para mim 
aqui, sendo muito honesta com você. Então, eu quero crescer, então não sei se vai ser 
aqui. Eu tenho pensado muito nisso, o mercado está aquecido, tem várias 
oportunidades, nada concreto, mas assim, pela primeira vez eu tenho avaliado bastante 
sair, eventualmente. Aqui, a impressão que eu tenho é que talvez eu tenha chegado no 
limite, não sei se eu consigo passar de onde eu estou (MARIELLE, 2021). 
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O contundente relato da entrevistada, que possui alto capital social, cultural, econômico 

e simbólico (CHUDZIKOWSKI; MAYRHOFER, 2011) e ainda sente que chegou ao limite da 

organização, traz à tona as elevadas barreiras de ascensão de mulheres e, em especial, mulheres 

negras em organizações: o complexo sistema de pelos quais as minorias precisam percorrer 

para conseguir superar limites e alcançar espaços naturalmente reservados a homens brancos 

heterossexuais. Esse caminho repleto de obstáculos, necessidades de recuos e desvios de 

carreira foi definido por Eagly e Carli (2007) como labirinto. 

Embora tenham alcançado muitos adeptos, o conceito de carreira sem fronteiras foi 

bastante criticado por autores que entendem que a carreira precisa ser avaliada de forma mais 

holística e em diferentes níveis (BEVORT; STJERNE, 2020). No relato de Marielle, por 

exemplo, ela deixa claro alguns desafios no ambiente de trabalho, que são compartilhados com 

outras profissionais do sexo feminino, como a interrupção constante por homens, a falta de 

espaço de fala e a desvalorização de propostas, em virtude do interlocutor:  
 

Quantas vezes eu estava em reunião com o Júnior. [...] Eu, por exemplo, estava numa 
reunião, falava um negócio e todo mundo: não, não, não - não queriam fazer. Aí eu 
falava para o Júnior, a gente ia numa reunião juntos, o Júnior falava, todo mundo 
queria fazer. Aí o Júnior falava assim: então, mas isso foi o que a Marielle falou na 
reunião passada (MARIELLE, 2021). 
 

Esse depoimento corrobora com Early e Carli (2007), que reforçam a possibilidade de 

mulheres na liderança serem ignoradas quando há mais homens do que mulheres em um debate, 

o que acontece de forma recorrente em posições elevadas de liderança. 

As autoras destacam, ainda, como é difícil conquistar destaque e crescimento de 

mulheres em universos predominantemente masculino (EARLY; CARLI, 2007), como o 

ambiente em que Marielle (2021) atua e o seu pai atuou: “nada é mais branco, masculino e 

elitista do que onde eu trabalho”. 

Wyatt e Silvester (2015) entendem que o conceito de labirinto, embora inicialmente 

atribuído aos desafios femininos (EARLY; CARLI, 2007), pode ser estendido para outros 

grupos subrepresentandos como negros e outras minorias étnicas, para refletir uma imagem 

mais real da densa teia de barreiras que esses profissionais enfrentam nas suas trajetórias de 

carreiras. Nesse sentido, considerando o conceito de interseccionalidade, mulheres negras como 

a Marielle, sofrem consequências estruturais e dinâmicas da interação de dois marcadores 

sociais: raça e gênero, que geram opressão (AKOTIRENE, 2018). Essa opressão é 

compreendida por Mesquita, Teixeira e Silva (2020) como preconceito de gênero e raça. 
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Embora os novos conceitos de carreira posicionem os indivíduos como protagonistas da 

carreira e, portanto, sejam capazes de fazer escolhas conscientes, de acordo com os seus 

interesses, diversos estudos revelam que este conceito simplifica a complexidade de carreiras, 

ao analisá-las isoladamente do contexto, que oferece barreiras de múltiplos níveis como o 

individual (micro), organizacional (meso) e institucional (macro) (BÉVORT; STJERNE, 

2020). 

 

5.2 Facilitadores e barreiras ao desenvolvimento de carreira na dimensão micro 
(individual)  
 

5.2.1 Autoeficácia 
 

Uma relevante variável de carreira, que pode atuar como limitador de desenvolvimento 

é a autoeficácia (HACKETT; BETZ, 1981), relatada pela primeira entrevistada como uma 

característica negativamente impactada pelas aversivas experiências de preconceito e racismo 

vivenciadas durante o período escolar:  

 
Na escola, ninguém me ouvia, a minha voz não saía, eu falava tão baixinho que 
ninguém me escutava, sabe? Porque eu era tão humilhada o tempo todo, tão 
perseguida o tempo todo, que eu queria ser invisível. Eu me esforçava para ser 
invisível. É que é impossível uma menina preta do cabelo crespo, em uma escola que 
só tem criança branca do cabelo liso, virar invisível ... é impossível. Então, acho que, 
quanto mais eu queria me invisibilizar, mais as crianças me notavam e mais as 
crianças me massacravam (MARIELLE, 2021).  

  

A experiência da infância que remete aos estereótipos estéticos como cabelo crespo 

visto como feio e o cabelo liso visto como bonito, segundo Holvino (2008), remete-se a uma 

forma típica de manutenção de estruturas conservadoras no poder. Essa barreira individual 

reflete o contexto institucional em que o negro é percebido.  

 

5.2.2 Suporte social 
 

Blustein et al. (2002) identificam que o suporte dos pais representa forte influência em 

decisões de carreira, em especial, no início da jornada profissional. Segundo os autores, a 

participação dos pais nesse processo, tanto de estímulo ao desenvolvimento de carreira quanto 

no apoio ao planejamento e tomada de decisão, podem ser importantes recursos para alcançar 

satisfação na carreira. 
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Helen demonstra em seus relatos a ausência de recursos sociais que pudessem apoiá-la 

em escolhas profissionais. Ela conta na sua história, sucessivas idas e vindas entre morar com 

a mãe e o padrasto, o pai e a madrasta, os avós e aos 16 anos com um namorado, que 

enfraqueceram o suporte na escolha de carreira no início da sua trajetória profissional. Esse 

relato é corroborado pelo estudo de Blustein et al. (2002), de que jovens de classe social mais 

baixa tendem a apresentar menor suporte social dos pais. A entrevistada, ao ser questionada 

sobre quem mais a apoiou em sua trajetória de carreira, revela que entende que ela mesma foi 

seu ponto de apoio: “Aí, posso contar comigo mesma? Porque a pessoa que vem na minha 

cabeça sou eu mesma.” 

Jean também não traz no seu relato a presença forte dos pais na sua jornada profissional, 

embora tenham sido uma das motivações para a conquista do diploma de ensino superior:  

 
Eu falava assim: gente, eu preciso também dar esse orgulho para os meus pais”, meu 
pai infelizmente não deu tempo, mas a minha mãe, o dia da formatura foi o dia, minha 
mãe parecia o milho virando pipoca de tanto que ela pulava, então assim, eu me senti 
não na obrigação, mas eu tinha que ter esse gostinho, ainda mais na minha família que 
eu sou a única pessoa da minha família, que eu digo esses próximos, de irmãos, eu 
sou a única pessoa que tem um superior (JEAN, 2021).  

 

Marielle destaca o suporte familiar como um ponto que favoreceu a sua trajetória de 

carreira, com pais próximos, que possuíam capital de carreira (CHUDZIKOWSKI; 

MAYRHOFER, 2011) para suportar o seu processo de desenvolvimento e a acolheram nas 

situações de racismo:  

 
Enfim, e aí, eu fui, então, crescendo para ser muito educada academicamente e para 
ser uma executiva. Eu fui criada para isso. Eu lembro, às vezes, a minha mãe falava 
assim: ‘vem me ajudar a lavar a louça’, e meu pai: ‘claro que não, a menina está 
estudando, deixa a menina estudar’ (MARIELLE, 2021). 

  

Alexandre conta com o orgulho da mãe que, após vinte anos longe do mercado de 

trabalho, passou em um concurso público e se tornou servente, apresentando de forma mais 

marcante as suas experiências com o pai que tinha uma microempresa de conserto de máquinas 

de calcular e escrever e exerceu um importante papel de apoio na formação profissional e 

escolhas de carreira:  

 
Eu cheguei a trabalhar um pouco com ele, quando eu era pequeno, quando ele ia fazer 
a manutenção nas empresas, às vezes eu ia junto com ele, quando podia ir, eu ia junto, 
ajudava-o a fazer as manutenções nas empresas, na época era um ramo bom, mas 
depois com o advento computacional ele acabou sumindo do mercado 
(ALEXANDRE, 2021). 
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5.2.3. Formação acadêmica 
  

Marielle frequentou boas escolas na infância, estudou em uma faculdade considerada de 

primeira linha no Brasil e realizou um intercâmbio no exterior, acumulando, dessa forma, um 

importante capital cultural. Essa formação permitiu que ela participasse e fosse aprovada na 

seleção de um programa de trainees e iniciasse a sua carreira por esse programa de talentos. A 

entrevistada continuou a sua jornada de autodesenvolvimento fazendo cursos de MBA e 

Mestrado em renomadas instituições de ensino no Brasil, ora com subsídio corporativo, ora 

com recursos próprios. 

Os demais entrevistados tiveram uma construção de capital cultural menos fluida, 

possivelmente em virtude da condição financeira mais restrita. Helen retomou os estudos após 

o acidente e completou o ensino médio e, após 3 anos, conseguiu avançar na formação superior 

em administração de empresas. O seu objetivo de trabalhar em uma multinacional, a mobilizou 

para fazer a faculdade e estudar inglês de forma disciplinada. Alexandre se formou em 

contabilidade e não avançou nos estudos, posteriormente. O Jean levou um pouco mais de 

tempo para conseguir concluir a formação superior e contou com o subsídio das empresas em 

que trabalhou para fazer a pós-graduação e estudar inglês. Ele acreditava que o idioma poderia 

ser um ponto de diferenciação para oportunidades na carreira dele. 

 

5.2.4 Recursos financeiros 
 

De forma semelhante ao capital cultural, os recursos financeiros, também chamados de 

capital econômico, são encontrados em medidas diferentes entre os entrevistados (ARISS et al., 

2013; BOURDIEU, 1998). 

A entrevistada Marielle até o início da sua jornada profissional teve condição financeira 

privilegiada, que a apoiaram no desenvolvimento do capital cultural e social. Após o 

falecimento do pai, no entanto, ela teve que reconstruir o capital econômico, a partir do capital 

cultural já adquirido: “E foi um período muito complicado, eu estava começando a trabalhar, 

eu deixei de ser uma menina mimada da noite para o dia, virar uma chefe de família.”  

Jean declara a demora na conquista do curso superior, devido às condições econômicas:  

 
Meu pai começou me ajudando, mas depois não pôde mais ajudar, aí eu consegui esse 
primeiro emprego, até que eu fui lá, pedi ao meu professor, que ele tinha uma agência 
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na época, só que eu não consegui, mesmo trabalhando lá e sem ajuda do meu pai na 
época, não consegui mais levar a faculdade em frente (JEAN, 2021). 

 

 Alexandre relata o impacto da questão econômica no início da sua formação 

profissional: “eu não tenho condição de pagar faculdade para vocês, então se vocês quiserem, 

vocês vão ter que trabalhar para poder pagar”. Ele declara, ainda, que na atual configuração 

familiar, ele, a esposa atual e os 5 filhos, a questão financeira também traz impacto.  

Durante a entrevista, Helen conta diversas experiências de uma vida financeira mais 

restrita, mas em nenhum momento ela coloca esse ponto como um elemento que tenha gerado 

uma restrição para evoluir na sua trajetória de carreira:  

 
Eu já estava procurando um apartamento, eram em uns predinhos que nem tinham 
elevador, mas tinham alguns apartamentos no térreo e eu ia tentar alugar porque o 
condomínio seria mais barato, mas era um bairro, assim, super periférico, que seria o 
que eu conseguiria pagar (HELEN, 2021). 

 

O Quadro 3 sintetiza os aspectos individuais encontrados na história de cada um dos 

participantes da pesquisa, que podem ser considerados facilitadores das suas trajetórias em 

direção a sonhos e objetivos profissionais ou barreiras descritas nas suas jornadas.  

 

Quadro 3: Facilitadores e Barreiras Dimensão Micro (Individual) 
 

SUJEITOS DA 
PESQUISA 

MICRO 

Formação acadêmica Suporte familiar Recursos 
financeiros 

Auto 
eficácia 

Marielle Facilitador Facilitador Facilitador Barreira 
Helen  - Barreira Barreira Facilitador 
Jean - Facilitador Barreira - 
Alexandre - Facilitador Barreira Barreira 
     

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Avaliando as questões individuais, cabe observar que aspectos presentes ou ausentes na 

história de vida de cada participante da pesquisa funcionaram ora como barreira, ora como 

facilitador na percepção dos entrevistados. Observa-se que as questões contextuais impactam o 

exercício do protagonismo de carreira e os recursos disponíveis para desenvolver estratégias 

para gerenciar desafios e aproveitar oportunidades profissionais. Nos próximos tópicos, serão 

elencados os elementos institucionais e organizacionais vivenciados pelos profissionais. 



 

 
 

70 

5.3 Facilitadores e barreiras ao desenvolvimento de carreira na dimensão meso 
(organizacional) 
 

5.3.1. Subsídios à formação e desenvolvimento profissional 
 

Considerando as organizações, dois dos quatro entrevistados foram patrocinados com 

cursos de formação pelas empresas em que atuaram e entendem que esse apoio favorece o 

desenvolvimento profissional, reconhecendo como boa prática das empresas. 

   

5.3.2 Acolhimento da Liderança 
 

A profissional com deficiência Helen declara como barreira encontrada, o despreparo 

da liderança para acolher e lidar com diferenças. Ela descreve um episódio em que pediu à 

gestora que a deixasse trabalhar de casa um dia pelo fato de estar com diarreia, pedido que foi 

negado, mesmo ela tendo explicado a sua dificuldade em controlar o músculo que libera as 

fezes, por causa da paraplegia. Helen deixa claro que não quer ser tratada de forma diferente, 

mas que as suas necessidades específicas sejam observadas sempre que não puder competir de 

forma semelhante aos seus pares:  

 
Eu quero ser tratada como igual dentro do que eu for igual. Se você vai me pedir para 
entregar algo que eu precise fazer aqui manualmente no computador, eu vou poder 
entregar como qualquer colega, não vai ter problema nenhum. Mas a partir daquele 
momento que eu tenho alguma peculiaridade, eu vou precisar de uma atenção 
diferente. Então, eu iria conseguir fazer tudo, porque nada era manual, nada era no 
papel, tudo o que eu estava fazendo na época era no computador, não ia prejudicar em 
nada trabalhar de casa, enfim. É nisso, assim, é você ser tratado igual dentro daquilo 
que você consegue fazer igual (HELEN, 2021). 

 

Essa fala coaduna com o que proclama Santos (1999), que a igualdade precisa ser 

defendida sempre que a diferença gerar inferioridade e a diferença precisa ser defendida sempre 

que a igualdade implicar descaracterização da individualidade. 

 

5.3.3 Mentoria 
  

Os gestores e os mentores aparecem nos relatos dos entrevistados. Diversos estudos com 

profissionais provenientes de grupos minoritários trazem os mentores, ou seja, indivíduos que 

oferecem suporte indireto para compartilhar como superaram obstáculos e dão sugestões de 

como fazer essa travessia, como um importante recurso para conseguirem ser bem-sucedidos 

na sua jornada (WYATT; SILVESTER, 2015).  
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Estudos indicam que mulheres com deficiência possuem menos acesso à mentoria 

(NOONAN et al., 2004). Helen, que possui deficiência física, relata que contou com muitas 

pessoas para apoiá-la, mas considerando empoderamento, contou consigo mesma. 

Jean também declara na sua trajetória, a presença de pessoas importantes que o apoiaram 

na sua trajetória de desenvolvimento, inclusive a sua antiga gestora, na empresa em que pediu 

demissão: 

 
A gente criou uma amizade muito grande, ela tinha excelentes planos para mim, só 
que eu decidi desbravar outro mundo e ela me apoiou demais, inclusive. Ela falou: 
‘seria muito egoísmo da minha parte eu prometer mundos e fundos sem ter certeza se 
eu vou conseguir concluir, então eu estou muito triste em perder você, porém, fico 
feliz pois você é uma conquista’ (JEAN, 2021). 

 

Diferente do que sugere a literatura, que aponta baixo acesso a mentores por pessoas 

negras (WYATT; SILVESTER, 2015), a entrevistada Marielle conta que recebeu apoio de 

diversos mentores, todos homens brancos: “Assim, o Diego me ajuda demais. E ele também é 

muito sincero. E o Diego fala coisas para mim independente da empresa”. Tal acesso parece ser 

explicado pelo elevado capital de carreira que a entrevistada possui. 

 

5.3.4 Políticas de benefícios 
 

Considerando as políticas de recursos humanos, o depoimento de Jean reflete uma 

barreira de práticas de benefícios desiguais. Ele vivencia pela segunda vez na sua trajetória 

profissional como homem casado com outro homem e pai de uma criança, a dificuldade de 

obter o benefício de auxílio creche e babá, previsto em política de recursos humanos, apenas 

para mulheres nas duas últimas organizações pela qual passou: 

 
Só mulheres podem ter auxílio creche, e eu estou batalhando pelo meu auxílio creche, 
porque auxílio creche é um benefício focado na criança, não na mãe e no pai, então 
assim, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: ‘e casal homoafetivo, que nunca vai haver 
uma figura feminina, como é que faz?’ Realmente não tem direito?” (JEAN, 2021). 
 

Por fim, o Quadro 4 sintetiza os aspectos organizacionais encontrados na história de 

cada um dos participantes da pesquisa, que impactaram de forma positiva as suas trajetórias em 

direção aos sonhos e objetivos profissionais ou exigiram estratégias de gerenciamento para a 

continuidade da caminhada. 
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Quadro 4: Facilitadores e Barreiras Dimensão Meso (Organizacional) 
 

SUJEITOS DA 
PESQUISA 

MESO 
Subsídios à 
Formação 

Políticas de 
Benefícios 

Acolhimento da 
Liderança Mentoria 

Marielle Facilitador - - Facilitador 
Helen - Facilitador Barreira - 
Jean Facilitador Barreira - Facilitador 
Alexandre - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

Um dos principais pontos elencados como barreira pelos entrevistados foram os vieses 

da liderança, que são os tomadores de decisão na maioria dos processos de gestão de pessoas 

como seleção, desenvolvimento e reconhecimento de profissionais. Nesse sentido, a tomada de 

decisão pode ser impactada por uma ideia pré-formatada do indivíduo, que implica a 

materialização de um estigma social e não pelo seu potencial e valor de contribuição. O 

acolhimento da liderança também foi sinalizado como uma barreira para que as pessoas 

pertencentes a grupos socialmente minoritários se sintam seguras e em um ambiente no qual 

podem ser elas mesmas.  

Por fim, emerge o impacto negativo das políticas de benefícios desatualizadas e não 

inclusivas. Como aspectos facilitadores também foram descritas situações em que os benefícios 

favoreceram o desenvolvimento profissional e os subsídios educacionais que impulsionaram a 

formação acadêmica de dois dos quatro profissionais entrevistados.  

No próximo capítulo serão feitas considerações finais a respeito da pesquisa, ocasião 

em que serão elencadas ações sugeridas para as organizações e próximas pesquisas.  

 
5.4 Facilitadores e barreiras ao desenvolvimento de carreira na dimensão macro 
(institucional) 
 

5.4.1 Estigmas 
 

Marielle, a primeira entrevistada, considera uma barreira de desenvolvimento o estigma 

de menor valor que as pessoas negras carregam. De acordo com Goffman (1963), o estigma é 

estabelecido quando um indivíduo possui um atributo que o torna diferente do padrão normativo 

reduzindo o valor social desse indivíduo, em virtude dessa diferença. Nesse sentido, o estigma 

pode impactar o capital simbólico (BOURDIEU,1998).  

O sentimento da entrevistada é ainda corroborado por Gomes (2017), que aponta que a 

autoimagem dos negros e a imagem social desfavorável foi construída e constantemente 



 

 
 

73 

reforçada desde a escravidão. Marielle descreve como entende que o negro é percebido e como 

isso a impacta: 

 
Então, o mercado de trabalho, na verdade, é um recorte social, e na sociedade a gente 
não é associado a nada de bom: a gente não é associado à inteligência, ao 
comprometimento, à competência, à inovação, a ideias boas, ao brilhantismo - nada 
disso. Então, quando as pessoas olham para você, elas esperam de você nada mais que 
a mediocridade (MARIELLE, 2021). 
 

Os autores Silva e Saraiva (2020) destacam que “ser negro” é, historicamente, percebido 

como um fenômeno negativo, com diferenças visivelmente deflagradas no mercado de trabalho, 

sem que sejam relacionadas, no entanto, com questões raciais. 

A vivência relatada pela entrevistada reforça a exceção sinalizada por Holvino (2008) 

de que a estereotipia no sentido negativo impacta mais fortemente o indivíduo negro e pobre 

visto que Marielle faz parte da segunda geração de pessoas da família com ensino superior e 

era moradora de um dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo. 

A entrevistada conta que o desgaste emocional causado pela luta constante para romper 

com este estigma e tentar encontrar espaço, desafiando a norma social construída e demarcação 

de lugares reservados, é muito elevado:  

 
Você está numa reunião, as pessoas até entenderem que você foi para a reunião para 
participar e contribuir na agenda, e não para levar o cafezinho ou ajustar os 
equipamentos, e por muito tempo a pessoa ficar tentando te pegar no pulo, sabe? 
Nossa, você tem que se provar a cada dia, é tão cansativo (MARIELLE, 2021). 

 

Esta delimitação de espaços no mercado de trabalho, pode ser ilustrada ainda pela triste 

experiência vivenciada quando foi convidada para liderar a equipe de diversidade em outra 

empresa, desconsiderando-se toda a formação acadêmica e todo seu background: “Que é você 

falar assim: mulher preta tem que estar na área de diversidade. E justamente, a nossa luta é para 

que a gente esteja em qualquer lugar, em qualquer função, em qualquer cargo” (MARIELLE, , 

2021). 

Mesquita, Teixeira e Silva (2018) apontam que embora o mito da democracia racial 

ainda encontre ressonância no Brasil, a construção histórica de segregação racial delimitou 

espaços a serem ocupados por negros e espaços ocupados por brancos. Nesse sentido, em 

diversas situações descritas pela entrevistada, ela relata o estranhamento e a dificuldade das 

pessoas em aceitar que ela é uma bem-sucedida executiva de uma grande organização. 
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O estigma também se evidencia como barreira ao desenvolvimento de carreira segundo 

a percepção do profissional homossexual entrevistado. Jean demonstra receio de realizar um 

comportamento inadequado em virtude da imagem atribuída aos homossexuais: 

 
Geralmente, acho que os gays são mais extrovertidos, são mais brincalhões, levam a 
vida de uma forma mais leve, só que as pessoas confundem, as pessoas acham que eu, 
Jean, brincalhão, com alguém muito importante eu vou agir da mesma forma, e não, 
entendeu? As pessoas têm insegurança, acho, em confiar. O pessoal pode até gostar 
de mim, muito do meu trabalho, mas fica meio inseguro, tipo assim: “eu gosto muito 
do Jean, ele trabalha muito bem, mas fico receoso de colocar ele de frente com um 
cliente, como ele vai se portar? (JEAN, 2021). 

 

O estigma de baixa capacidade de aprendizado também assola o Alexandre, entrevistado 

que possui 45 anos e está em busca de uma recolocação profissional: 

 
‘Esse cara já é de idade, o cara não vai ter pique, sabe? o cara não vai ter disposição 
na correria do dia a dia’, que às vezes as empresas têm, mas eu acho que não é muito 
por aí, acho que às vezes tem gente mais velha que coloca neguinho novo no bolso 
brincando, em termos de disposição, de vigor de fazer as coisas (ALEXANDRE, 
2021). 

 

Na sua trajetória profissional, Marielle percebeu que o nível de cobrança é diferente, ela 

traz em sua história uma sensação de que apenas após estar muito bem-preparada é que é 

considerada para novas posições: 

 
Então, acabei sendo aprovada para essa posição, e a coisa que eu mais ouvi foi: "nossa, 
você sentou muito bem nessa cadeira", porque eu já estava pronta há muito tempo. 
Depois eu fiquei pensando nisso, as coisas acontecem para mim, em geral, quando eu 
já passei muito do ponto de acontecer. Igual ao outro processo no final do ano 
passado... quando eu consigo ser levada para um negócio, eu passo, mas eu demoro 
tanto para ser levada [...] (MARIELLE, 2021). 

  

Essa percepção é semelhante a encontrada por Wyatt e Silvester (2015) que 

identificaram que executivos de uma organização pública no Reino Unido, provenientes de 

minorias étnicas, incluindo negros, se sentiam mais rigorosamente avaliados por superiores do 

que os pares brancos. 

Nessa situação, a questão de gênero também pode influenciar conforme demonstra a 

literatura que aponta a performance feminina subestimada, enquanto a masculina 

consistentemente superestimada (WENNERAS; WOLD, 2001). 

Jean também relata uma mudança recente de organização em virtude da restrição de 

oportunidade de crescimento na empresa em que trabalhava:  
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Aí ele foi e promoveu a outra menina. Aí nessa eu senti um pouco isso, até falei assim: 
‘engraçado, o Jean é muito bom, vocês estão sempre falando muito bem do Jean, o 
cara que entrega sempre, sabe lidar com todo mundo, todo mundo gosta muito dele, 
mas na hora da promoção não, mas o Jean para ser coordenador é melhor não’, 
entendeu? Aí nessa última empresa eu senti isso, foi quando eu me senti frustrado que 
eu, quando surgiu essa oportunidade fora eu me abri (JEAN, 2021). 

 

A literatura aponta como barreira ao desenvolvimento de carreira de mulheres com 

deficiência física um estereótipo de incapazes de obter boa performance e de alta dependência, 

gerando baixa expectativa da sociedade (NOONAN et al., 2004). Helen relata, na sua trajetória, 

situações em que não foi considerada para um processo seletivo após sinalizar sua condição de 

pessoa que faz uso de cadeira de rodas para se locomover. No entanto, não é possível concluir 

pelos relatos se a dispensa do processo foi em virtude de preconceito ou falta de acessibilidade 

da posição ou empresa. No entanto, o sentimento da entrevistada aponta para a primeira causa. 

 
5.4.2 Vieses inconscientes da liderança 
 

Ainda em relação à liderança, os vieses inconscientes que muitas vezes traduzem em 

ações e decisões os estigmas presentes na sociedade foram identificados em diversos relatos 

como barreiras organizacionais.  

Marielle vivenciou esta barreira ao retornar de licença maternidade e não ser 

considerada para a sucessão de seu superior imediato que havia deixado a organização. Ela era 

avaliada como alta performance e pronta para dar o próximo passo em seu último feedback. 

Além disso ela descreve no processo seletivo em que foi aprovada, como foi complexo 

participar de uma entrevista em que o entrevistador declarou antes de começar a entrevista que 

preferia um homem com uma formação diferente de sua formação: “Quando eu entrei na sala, 

ele falou assim: ‘eu queria para essa vaga um homem advogado’” (MARIELLE, 2021). 

Jean também sente que não foi promovido em virtude de um viés da liderança: “Jean é 

muito engraçado, é alguém engraçado que faz tudo, mas na hora de promover não, vou 

promover não, deixa ele Jean aqui quietinho na dele” (JEAN, 2021). 

Assim é com Alexandre, que entende que boa parte de sua dificuldade em se recolocar 

no mercado é em virtude da crença dos gestores de que o nível de energia e comprometimento 

pode ser menor pela idade em que se encontra: “‘esse cara já é de idade, o cara não vai ter 

pique’, sabe?” (ALEXANDRE, 2021). 
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5.4.3 Políticas públicas afirmativas  
 

No Brasil, a Lei de cotas para deficientes (Lei 8.213/91) estabelece que empresas acima 

de 100 funcionários tenham pessoas com deficiências nos seus quadros. Essa lei é uma 

importante impulsionadora de empregabilidade para pessoas com deficiência, mesmo diante de 

todos os estigmas de baixa contribuição que cerceiam as pessoas com deficiência. Helen 

entende que essa lei a apoiou na sua trajetória profissional: “é a primeira vez que eu trabalho 

pela cota, mas antes disso eu trabalhei na loja de cadeiras de rodas, que de certa forma era um 

ponto positivo eu ser cadeirante e trabalhar com venda de cadeiras de rodas” (HELEN, 2021). 

O Quadro 5 sintetiza os aspectos institucionais encontrados na história de cada um dos 

participantes da pesquisa, que, de alguma forma, apoiaram as suas trajetórias em direção aos 

sonhos e objetivos profissionais ou elementos que tornaram mais difíceis o alcance desses 

objetivos.  

 

Quadro 5: Facilitadores e Barreiras Macro (Institucional) 

 

SUJEITOS DE 
PESQUISA 

 MACRO 
Estigma Vieses de lideranças Ações afirmativas 

Marielle Barreira Barreira - 
Helen  Barreira - Facilitador 
Jean Barreira Barreira - 
Alexandre Barreira Barreira - 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

O estigma é percebido por todos os entrevistados como uma espessa barreira 

institucional enfrentada por eles. Esse estigma é materializado sob diversas formas de 

discriminação durante as suas experiências profissionais, que impactaram suas trajetórias de 

diferentes maneiras. A existência de ações afirmativas como cotas previstas em lei, no tocante 

à trajetória de carreira da Helen, profissional com deficiência, foi percebida como uma alavanca 

importante, que favoreceu a sua inserção em uma multinacional. A trajetória de carreira dentro 

de organizações pode, ainda, ser impactada pelas questões organizacionais que serão descritas 

a seguir. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente estudo buscou investigar as implicações de pertencer a grupos socialmente 

minoritários, no que se refere ao processo de inserção e desenvolvimento de carreira, pelas 

vivências de quatro profissionais, que possuem um ou mais marcadores sociais. Foram 

entrevistados para esse estudo, uma mulher negra com privilégio social, uma mulher com 

deficiência, um homem branco com 45 anos e um homem negro homossexual. 

Observaram-se aspectos de carreira sem fronteira em alguns dos entrevistados, no 

entanto, todos os participantes perceberam barreiras encontradas ou crescimento em suas 

trajetórias de carreira, em virtude desses marcadores sociais. Como forma de resistir e enfrentar 

essas situações, eles utilizaram diferentes estratégias para atingir ou ao menos manter vivos os 

seus propósitos de carreira.  

Evidenciou-se entre os participantes do estudo, a desigual distribuição de recursos de 

carreira que atuam como barreiras ao desenvolvimento e alcance dos seus objetivos 

profissionais. Essa constatação reitera que o conceito de agência, ou seja, a pessoa como única 

responsável por influenciar e modelar seu próprio destino, pode não ser realidade na prática 

para pessoas pertencentes a grupos minoritários. A mobilização dos recursos para seguir com 

suas trajetórias planejadas, em algumas situações, não gerou o resultado esperado e culminou 

na mudança dos sonhos profissionais. 

O estudo apontou o estigma de um ou múltiplos marcadores sociais como barreira de 

desenvolvimento profissional comum a todos os participantes. Em diferentes momentos e 

estágios de carreira dos participantes, eles perceberam o impacto do estigma na construção das 

vivências profissionais. Esse estigma foi materializado algumas vezes como preconceito sutil, 

descrito pelos participantes como sentimento de inferioridade e percepção de algo “estranho” 

ou, ainda, em elementos mais tangíveis de discriminação. 

A mulher negra, mesmo com elevado capital cultural e econômico, percebeu bloqueios 

à ascensão de carreira, como, por exemplo, em uma oportunidade de promoção em retorno de 

licença maternidade que lhe foi negada. Mesmo durante o processo em que foi promovida, ela 

sentiu uma rejeição inicial declarada pelo seu gênero e formação serem contrários à expectativa 

inicial do líder da posição e responsável pela decisão de promoção. 

A mulher com deficiência descreveu episódios em que se sentiu preterida em processos 

seletivos ao sinalizar aos entrevistadores que era cadeirante e teve dificuldades em alguns 

momentos de se sentir acolhida pela gestão nas suas restrições físicas. 
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O homem de 45 anos enfrenta dificuldades de se realocar no mercado como analista 

sênior e acredita que o fator idade tem impactado o seu retorno ao mercado de trabalho formal. 

Em dois anos buscando uma nova oportunidade com o auxílio de uma consultoria de 

outplacement, ele conseguiu apenas uma posição de temporário, pelo período de quatro meses. 

O homem homossexual acredita que foi desconsiderado para uma posição de liderança 

em virtude da sua orientação sexual, visto que recebia sucessivos feedbacks positivos. Esse 

sentimento fez com que ele mudasse de organização, para uma que pudesse manter o seu 

crescimento e desenvolvimento, alterando o seu objetivo inicial de se manter na empresa 

anterior e assumir uma liderança de equipe. 

Esse resultado reforça a importância de as organizações atuarem fortemente na redução 

do estigma em relação a esses marcadores sociais. Romper com o estigma de inferioridade e 

reduzida competência do negro em relação ao branco, do capacitismo e baixa qualificação da 

pessoa com deficiência, do estigma depreciativo em relação as pessoas homossexuais e trans e 

do ageísmo em relação às pessoas mais velhas parece ser o caminho para a inclusão desses 

profissionais, de forma efetiva nas organizações. 

Avaliando fatores individuais que afetaram o desenvolvimento profissional dos 

participantes da pesquisa, foi identificada a baixa autoeficácia como um fator limitador na 

construção de carreira de Marielle, impactada pelas micro agressões constantes sofridas 

principalmente na infância. 

Helen traz como barreira na sua trajetória a questão econômica, que fez com que ela 

atrasasse a sua formação e a falta de suporte dos pais para apoiá-la nas suas decisões. 

A questão econômica também surge na trajetória de Alexandre e Jean, que precisaram 

revisitar as suas escolhas profissionais no início de carreira, sendo essa a única barreira, além 

da discriminação sofrida pelos estigmas dos marcadores sociais.  

Analisando aspectos que favoreceram o desenvolvimento profissional, não foram 

encontrados itens comuns aos quatro participantes. Considerando isso de forma 

individualizada, a entrevistada Marielle teve como fator de apoio relevante o capital econômico, 

proporcionado por seu pai, homem negro, que já havia ascendido profissionalmente, alterando 

o contexto econômico e familiar, que gerou possibilidades de que ela também tivesse boa 

formação, participasse de intercâmbio no exterior e outras atividades culturais que a 

proporcionaram alta empregabilidade. Adicionalmente, ela também teve suporte dos pais e de 

mentores que a conduziram de forma bem-sucedida na sua trajetória profissional. A 

entrevistada teve acesso, ainda, a subsídios de formação, oferecidos pela empresa em que atua. 
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Em relação a Helen, percebe-se que a maneira como reagiu ao acidente que a deixou 

paraplégica fez muita diferença na sua trajetória. Ela despertou uma autoeficácia que a 

moveram em direção a novos e mais ousados objetivos de carreira. Além dessa atitude, ela fez 

uso dos benefícios do governo para pessoas com deficiência, investindo na sua formação 

profissional e a lei de cotas, em certa medida, uma ação afirmativa, para a sua inserção na 

multinacional em que trabalha atualmente. 

Jean e Alexandre conseguiram aproveitar a rede social construída e acessar pessoas que 

perceberam o potencial deles a partir de alguma atitude e comportamento que apresentaram. 

Esses contatos, de alguma forma, apoiaram a inserção deles no mercado de trabalho ou posições 

mais elevadas. Jean conseguiu, ainda, ter suporte para a formação acadêmica em uma das 

empresas em que atuou. 

Sob a ótica de ações corporativas que apoiaram o processo de desenvolvimento 

profissional e de carreira dos diferentes entrevistados de grupos minoritários, os participantes 

trouxeram os subsídios educacionais, como fator importante para valorização e crescimento dos 

profissionais, considerando alguns desafios econômicos que a maioria deles apresentou. Além 

disso, os participantes evidenciaram que investir na formação de uma liderança mais inclusiva 

e com consciência dos vieses em relação aos marcadores sociais são fundamentais para que 

haja um efetivo suporte da liderança para a construção de um ambiente com segurança 

psicológica e apoio ao desenvolvimento dessas pessoas. Outro elemento sugerido foi o 

programa de mentoring, que também precisa ser acompanhado de um treinamento sobre vieses 

para ampliar o impacto dessa ferramenta em profissionais pertencentes a grupos socialmente 

minoritários. 

Destaca-se, ainda, na fala da maior parte dos participantes, o papel da área de recursos 

humanos como agente de transformação nesse tema, capaz de alavancar os resultados ao atuar 

na cultura, nos programas de desenvolvimento de liderança, definição dos modelos de avaliação 

e incentivos e nas ações de recrutamento, seleção, integração e treinamento dos profissionais. 

Alguns participantes reforçaram a importância de ter profissionais pertencentes a grupos 

minoritários na equipe de recursos humanos para fortalecer essa atuação. 

Os entrevistados demonstraram esperança no futuro profissional, trazendo expectativas 

de crescimento e/ou realocação no mercado de trabalho formal. Cabe ressaltar, ainda, a 

percepção dos entrevistados, de que houve avanços significativos em relação à diversidade. No 

entanto, ações mais relevantes e de maior impacto precisam ser endereçadas para que as 

carreiras corporativas, em especial posições de alta liderança, deixem de ser tão masculinas, 
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brancas, heterossexuais e sem deficiência. Em outras palavras, isso é necessário para que uma 

efetiva mudança nos indicadores sociais aconteça e todas as pessoas possam ter escolhas reais 

de vivenciar essa carreira nas suas trajetórias. 

A pesquisa confirma que os profissionais utilizaram as oportunidades encontradas para 

vencer as barreiras e alcançarem os objetivos profissionais, com exceção de Alexandre, que 

ainda continua a sua busca por vencer a barreira de retorno ao mundo corporativo. 

O estudo também identificou possibilidades em que as organizações podem apoiar 

profissionais desse grupo para que essas trajetórias sejam mais fluidas. Como contribuição para 

a teoria, o estudo aprofundou as barreiras e facilitadores comuns às pessoas que possuem 

diferentes marcadores sociais e aspectos específicos. No entanto, existem algumas limitações 

no estudo e oportunidades para novas pesquisas, que serão elencadas a seguir. 

Quanto às limitações do estudo, um aspecto que pode ser entendido dessa forma é a 

questão da pesquisadora fazer parte do grupo minoritário, por ser uma mulher negra. Esse 

elemento pode ter gerado mais abertura com os entrevistados para trazer de forma mais 

transparente as percepções e sentimentos, mas também podem ter despertado algum viés, tanto 

nos relatos dos participantes, quanto na análise pela pesquisadora.  

Compreende-se, também, como limitação de estudo o fato de ter sido entrevistada 

apenas uma pessoa para enfoque em um determinado marcador social. Esse aspecto pode não 

trazer diferentes pontos de vista em relação às barreiras e facilitadores encontrados para os 

profissionais pertencentes aos diferentes grupos minoritários. 

Nesse sentido, expandir a pesquisa para um número maior de profissionais pertencentes 

a cada marcador social pode enriquecer ainda mais as barreiras e o repertório utilizado para 

ultrapassá-las. Além disso, ampliar o número de entrevistados pode trazer outras sugestões de 

ações com impacto na efetiva promoção da diversidade e inclusão social. Outra recomendação 

de pesquisa é a inclusão de profissionais transexuais para aprofundar a compreensão dos 

impactos nas vivências profissionais desse grupo de pessoas. Adicionalmente, realizar as 

análises sobre a perspectiva mais crítica de Bourdieu (1998) pode enriquecer os resultados e as 

estratégias que profissionais pertencentes a minorias utilizam para alcançar os objetivos de 

carreira. 

Considerando a complexidade do tema e os aspectos históricos que pavimentaram o 

cenário de desigualdade, sugere-se entender, também, o papel de profissionais não pertencentes 

a grupos minoritários para a mudança dessa realidade, dentro das organizações e como o 

conceito de meritocracia impacta a promoção da diversidade. 



 

 
 

81 

No tocante aos caminhos para que as organizações sejam mais efetivas na implantação 

de programas de diversidade, cabe entender um modelo de tomada de decisão de ações que gere 

maior impacto de acordo com os desafios e o contexto de cada organização. Desenvolver um 

modelo para essas definições, poderia acelerar esse processo. 

 

  



 

 
 

82 

REFERÊNCIAS 
 
 
AKOTIRENE, C. Interseccionalidade. São Paulo: Editora Polén, 2019. 
 
ARISS, A., GAME, A., OZBILGIN, M., VASSILOPOULOU, J. Understanding career 
experiences of skilled minority ethnic workers in France and Germany. The international 
journal of human resource management, Londres, v. 24, n. 6, p. 1236-1256, mar 2013. 
 
ARTHUR, M. The boundaryless career: a new perspective 
for organizational inquiry. Journal of administration Behavior, Boston, v. 15, p. 295-306, 
jul 1994. 
 
ASSUNCAO, R.; CARVALHO-FREITAS, M.; OLIVEIRA, M. Satisfação no trabalho e 
oportunidades de desenvolvimento da carreira entre profissionais com deficiência. Rev. 
Psicol. Organ. Trab., Brasília, v. 15, n. 4, p. 340-351, dez.  2015. Disponível em 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
66572015000400002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jul.  2021.   
 
BAPTISTA, M.; CAMPOS, D. Metodologia de pesquisa em ciências: análise quantitativa e 
qualitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Traduzido por Luís Antero Reto, Augusto 
Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2021. 
 
BARROS, V. A.; LOPES, F. T. Considerações sobre a pesquisa em história de vida. In: 
SOUZA, E. M. Metodologias e analíticas qualitativas em pesquisa organizacional uma 
abordagem teórico-conceitual. Vitória: EDUFES, 2014. p. 41-63. Disponível em: 
https://docero.com.br/doc/n0ssnes. Acesso em: 12 nov.  2021 
 
BÉVORT, F.; STJERNE, S. Multilevel career analysis in the film industry and service firms: 
exploring the roles of relations and institutions in bounding careers. In: GUNZ, H.; 
LAZAROVA, M.; MAYRHOFER, W. The Routledge companion to career studies. New 
York: Routledge, 2020. p. 275-292 
 
BLOCH, R. C.; TAYLOR, T.; CHURCH; J.; BUCK; A. An Intersectional Approach to the 
Glass Ceiling: Gender, Race and Share of Middle and Senior Management in U.S. Sex Roles, 
v.84, p. 312-325, mar2021. 
 
BLUSTEIN, D.  et al. Voices of the forgotten half:  the role of social class in the school-to-
work transition.  Journal of Counselling Psychology, Boston, v. 48, n. 3, p. 311-323, Jul 
2002 
 
BRYMAN, A. Social Research Methods. 4. ed. New York: Oxford University Press Inc., 
2012. 
 
BONACCIO, S.; CONNELLY, C.E.; GELLATLY; I.R. et al. The Participation of People 
with Disabilities in the Workplace Across the Employment Cycle: Employer Concerns and 
Research Evidence. J Bus Psychol, v.35, p.135-158, abril 2020. 
 



 

 
 

83 

BOLTANSKI, L.; CHIAPELLO, E. O novo espírito do capitalismo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009. 
 
BOURDIEU, P. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kühner. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
 
BUTLER, R. Dispelling ageism: the cross-cutting intervention. Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, v.503, p. 138-147, maio 1989. 
 
CABRERA, E. F. Opting out and opting in: Understanding the complexities of women’s 
career transitions. Career Development International, Phoenix, v. 12, n. 3, p. 218-237, maio 
2007. 
 
CHANLAT, F.J. Quais carreiras e para qual sociedade? Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, v.35, n. 6, p. 67-75, nov1995. 
 
CLARK, B.; CLARK, M. Emotional Factors in Racial Identification and Preference in Negro 
Children. The Journal of Negro Education, Nova Iorque, v. 19, n. 3, p. 341-350, 1950. 
Disponível em: http://i2.cdn.turner.com/cnn/2010/images/05/13/doll.study.1947.pdf Acesso 
em: 02 nov. 2021. 
 
CLARKE, M. The organizational Career: not dead but in need of redefinition. The 
International Journal of Human Resource Management, Londres, v. 24, n.4, p. 684-703, 
2013. 
 
CRESWELL, J. Projeto de pesquisa - método qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2007. 
 
CRESWELL, J. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 
2. ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2007.  
 
CRESWELL, J.; MILLER, D. Determining Valitidy in Qualitative Inquiry. Theory Into 
Practice, Ohio, v. 39, n. 3, p. 124-130, jun 2000.  
 
CROCITTO, M.; ARTHUR, M. B.; ROUSSEAU, D. M. The Boundaryless Career: A New 
Employment Principle for a New Organizational Era. The Academy of Management 
Review, v. 23, n. 1, p. 176-185, jan 1998. 
 
DEFILLIPPI, R.; ARTHUR, M. B. Boundaryless contexts and careers: a competency-based 
perspective. In: ARTHUR, M. B.; ROUSSEAU, D. M. (Eds.). The Boundaryless Career. 
New York: Oxford University Press, 1996. p. 116-131 
 
DINIZ, A.; CARRIERI, A.; GANDRA, G.; BICALHO, R. Políticas de diversidade nas 
organizações: as relações de trabalho comentadas por trabalhadores homossexuais. Revista 
Economia & Gestão, Belo Horizonte, v. 13, n. 31, p. 93-114, jun 2013. 
 
DIVERSIDADE. In: Michaelis - Moderno dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Melhoramentos, 1998. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/. Acesso em: 10 de maio 
de 2021. 
 



 

 
 

84 

DUARTE, M. E.; LASSANCE, M. C; SAVICKAS, M.L. et al. A Construção da Vida: Um 
Novo Paradigma para Entender a Carreira no Século XXI. Interamerican Journal of 
Psychology, Austin, v. 44, n. 2, p.392-406, 2010. 
DUTRA, J. Gestão de Carreiras. São Paulo: GV Executivo. 2008. 
 
EAGLY, A.; CARLI, L. Women and the labyrinth of leadership. Harvard business review, 
Brighton, v. 85, n.9, p. 62-71, jan 2007.  
 
FERDIMAN at al. Collective experience of inclusion, diversity and performance in work 
groups. Rev. Adm. Mackenzie, São Paulo, v. 11, n. 3, p. 6-26, jul 2010. 
 
FERREIRA, R.; SIQUEIRA, M. O Gay no Ambiente de Trabalho: Análise dos Efeitos de 
Ser Gay nas Organizações Contemporâneas. Disponível em: 
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EOR-B524.pdf. Acesso em: 12 nov. 2021. 
 
FRAGA, A. M.; ROCHA-DE-OLIVEIRA, S. Mobilidades no labirinto: tensionando as 
fronteiras nas carreiras de mulheres. Cadernos EBAPE. BR, Rio de Janeiro, v. 18, p. 757-
769, nov 2020. 
 
FREITAS, M. E. Entrevista com Jean-françois Chanlat. GV-executivo, São Paulo, v. 7, n. 1, 
p. 63-69, jan-fev, 2008. 
 
FREITAS, M. E.  Velhice como destino. GV-executivo, São Paulo, , v. 5, n. 5, p. 56-60, nov-
dez. 2006 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 
 
GODOI, C.; BANDEIRA-DE-MELLO, R.; SILVA, A. (Orgs.). Pesquisa Qualitativa em 
Estudos Organizacionais: Paradigmas, Estratégias e Métodos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
 
GOFFMAN, E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identities. Englewood Cliffs, 
Nova Jersey: Prentice-Hall, 1963. 
 
GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. 
 
GUÉRIOS, P. R. O estudo de trajetórias de vida nas Ciências Sociais: trabalhando com as 
diferenças de escalas. Campos-Revista de Antropologia, Curitiba, v. 12, n. 1, p. 9-29, 2011. 
 
GUIMARÃES, A. S. A. Como trabalhar com “raça” em sociologia. Educação e Pesquisa, 
São Paulo, v. 29, n. 1, p. 93-107, 2003. 
 
HACKETT, G. BETZ, N. A self-efficacy approach to the career development of women. 
Journal of Vocational Behavior, v. 18, p. 326-339, 1981. 
 
HOLVINO, E. Intersections: The simultaneity of race, gender and class in organization 
studies. Gender, Work & Organization, v. 17, n. 3, p. 248 - 277, maio 2008. 
 



 

 
 

85 

HUNT, V.; PRINCE, S.; DIXON-FYLE, S.; YEE, L. Delivering through Diversity. 
McKinsey & Company, 2018. Disponível em: https://www.mckinsey.com/business-
functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity#. Acesso em: 8 mar. 2021. 
 
INSTITUTO ETHOS. Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil 
e suas ações afirmativas. São Paulo, 2016. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2016/04/Perfil_social_racial_genero_500empresas.pdf. Acesso em: 30 nov. 
2020. 
 
IRIGARAY, H. A. R.; SARAIVA, L. A. S.; CARRIERI, A. P. Humor e discriminação por 
orientação sexual no ambiente organizacional. Revista de Administração 
Contemporânea,v. 14, n. 5, p. 890-906, 2010. 
 
JAMMAERS, E.; ZANONI, P.; WILLIAMS, J. Not all fish are equal: a Bourdieuan analysis 
of ableism in a financial services company. The International Journal of Human Resource 
Management, v. 32, n. 11, p. 2519-2544, 2021.  
 
MACHADO JUNIOR, C.; BAZANINI, R.; MANTOVANI, D. The myth of racial democracy 
in the labour market: a critical analysis of the participation of afro-descendants in brazilian 
companies. Organ. Soc., Salvador,  v. 25, n. 87, p. 632-655, Dez.  2018.   Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
92302018000400632&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 10 Maio 2021.   
 
KALACHE, A. O mundo envelhece: é imperativo criar um pacto de solidariedade social. 
Ciencia & Saude Coletiva, v. 13, n. 4, p. 1107-1111, jan 2008. Disponível em:  
https://www.scielo.br/j/csc/a/V5dvczpmCs9gVJGvbPHgxdS/?lang=pt&format=pdf. Acesso 
em: 12 out. 2021. 
 
KENNY, E. J.; BRINER, R. B. Exploring ethnicity in organizations. Equality, Diversity and 
Inclusion: An International Journal, v. 29, n. 4, p. 348-363, 2010. 
 
KEY, S., POPKIN, S., MUNCHUS, G., WECH, B., HILL, V.; TANNER, J. An exploration 
of leadership experiences among white women and women of color. Journal of 
Organizational Change Management, v. 25, n. 3, p. 392-404, maio 2012. 
 
KURON, L. K. J., SCHWEITZER, L., LYONS, S. AND NG, E.S.W. Career profiles in the 
“new career”: evidence of their prevalence and correlates. Career Development 
International, v. 21, n. 4, p. 355-377, 2015. 
 
LUCAS, A. C.; PIRES, F. M.; ANDRADE, S. M.; AMORIM, W. A. C.; FISCHER, A. L. 
Identificação de práticas de gestão voltadas à questão de gênero: um estudo a partir das 
melhores empresas para você trabalhar. In: Encontro anual da ANPAD, 34., 2010, Rio de 
Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2010. 
 
 
MAINIERO, L. A.; SULLIVAN, S. E. Kaleidoscope careers: an alternative explanation for 
the “opt-out” revolution. Academy of Management Review, v. 19, n. 1, p. 106-123, 2005. 
 



 

 
 

86 

MANCEBO, R. C.; COSTA, A. M.; PESSÔA, L. P. Limites e Possibilidades do Uso da 
História de Vida em Pesquisas com Refugiados no Brasil. Revista ADM. MADE - Revista 
do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial, Rio de Janeiro, v. 22, n. 
3, p. 38-53, set-dez 2018. 
 
MESQUITA, J.; TEIXEIRA, J.; SILVA, C. “Cabelo (crespo e cacheado) pro alto, me levando 
a saltos” em meio a ressignificação das identidades de mulheres negras em contextos sociais e 
organizacionais. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, v. 19, n. 2, 227 - 256, 2020.  
 
MYERS, David G. Psicologia Social. Tradução de Daniel Bueno, Maria Cristina Monteiro, 
Roberto Cataldo Costa. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
 
MONTEIRO, P. Papéis sociais, preconceito, estereótipo e estigma. A apresentação da 
imagem/voz de pessoas presas como instrumento do processo de degradação da 
personalidade. Revista do Instituto de Ciências Penais, Belo Horizonte, v. 4, p. 399-428, 
nov 2019. 
 
NEVES, M.; TREVISAN, N.; JOÃO, N. Carreira Proteana: Revisão Teórica e Análise 
Bibliométrica. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 13(2), maio-ago 2013, pp. 217-
232. 
 
NOONAN, B. M. et al. Challenge and Success: A Qualitative Study of the Career 
Development of Highly Achieving Women With Physical and Sensory Disabilities. Journal 
of Counseling Psychology, v. 51, n. 1, p. 68 - 80, 2004. 
 
PAULA, C.E.; SILVA, A. P.; BITTAR, C. L. Legislative vulnerability of minority groups. 
Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 12, p. 3841-3848, Dez. 2017. Disponível em 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232017021203841&script=sci_arttext&tlng=en. Acesso em: 10 maio 2021.   
 
PUTNAM, L. L.; EDMONDSON, B.; NKOMO, S. M. Our Separate Ways: Black and White 
Women and the Struggle for Professional Identity. The Academy of Management Review, 
v. 28, n. 4, p. 677, 2003. 
 
RICE, J. Why Make Diversity So Hard to Achieve? Harvard Business Review, 2012. 
Disponível em https://hbr.org/2012/06/why-make-diversity-so-hard-to-achieve/. Acesso em: 
20 out. 2020. 
 
ROBERSON, Q.; RYAN, A. M.; RAGINS, B. R. The evolution and future of diversity at 
work. Journal of Applied Psychology, Washington v.102, n. 3, p. 483-499, 2017. 
 
ROBERSON, Q. M. Diversity in the Workplace: A Review, Synthesis, and Future Research 
Agenda. The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational 
Behavior, v. 6, n. 1, p.69-88, 2019. 
 
SALES, R. G. Políticas de respeito à diversidade sexual no ambiente de 
trabalho: análise das percepções sobre o papel da comunicação em organizações 
participantes do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Orientador:  Maria Aparecida 
Ferrari.2017. 135 f. Dissertação (Mestrado em Interfaces Sociais da Comunicação) - Escola 
de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 



 

 
 

87 

 
SANTOS, M. B Construção multicultural da igualdade e da diferença. Coimbra Oficina 
do CES, 1999. N. 35 
 
SILVA, A. P.; BARROS, V. A.; NOGUEIRA, M.L; BARROS, C.R. “Conte-me sua história”: 
reflexões sobre o método de História de Vida. Mosaico: Estudos Em Psicologia, Belo 
Horizonte, v. 1, n. 1, p. 25-35, 2017. 
 
SILVA; J. S; PINTO; F. R. Representação Da Diversidade Nas Organizações: Proposta de 
Modelo Interseccional. In: XXII SEMEAD, 12., 2019, São Paulo, Anais... São Paulo: USP, 
2019.  
 
SILVEIRA, R. C; FREITAS, R. C. Definindo minorias: desafios, tentativas e escolhas para se 
estabelecer critérios mínimos rumo a conceituação de grupos minoritários. Revista de Teoria 
e Filosofia do Estado, Maranhão, v.3, n. 2, p. 95-116, jul-dez 2017. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/323381849_DEFININDO_MINORIAS_DESAFIO
S_TENTATIVAS_E_ESCOLHAS_PARA_SE_ESTABELECER_CRITERIOS_MINIMOS_
RUMO_A_CONCEITUACAO_DE_GRUPOS_MINORITARIOS/. Acesso em: 10 maio 
2021. 
 
SIMONELLI, A. P.; MARÇAL  FILHO, J. Análise da inclusão de pessoas com deficiência no 
trabalho após 25 anos da lei de cotas: uma revisão da literatura. Caderno Bras de Ter. 
Ocup., São Carlos, v. 25, n. 4, p. 855-867, 2017. Disponível em: 
http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/viewFile/1842
/920/. Acesso em: 10 maio 2021. 
 
TONELLI, M. J. O desafio da diversidade. São Paulo: GVexecutivo, 2018. 
 
TONELLI, M. J; CEPELLOS, V. M. Envelhecimento profissional: percepções e práticas de 
gestão da idade. Revista Alcance, v. 24, n. 1, p.4, 2017. 
 
UMBELINO, C. A orientação sexual no mercado de trabalho: uma abordagem 
psicossocial e legal. Disponível em https://pt.scribd.com/document/38954765/A-
ORIENTACAO-SEXUAL-NO-MERCADO-DE-TRABALHO-UMA-ABORDAGEM-
PSICOSSOCIAL-E-LEGAL-Cristiana-Umbelino. Acesso em: 15 out 2021. 
 
VANDENBERGHE; J. V. Além do habitus. Rio de Janeiro: 7Letras, 2016.  
 
WATTS, L. L.; FRAME, M. C; MOFFERT, R. G. et al. The relationship between gender, 
perceived career barriers, and occupational aspirations. Journal of Applied Psychology, v. 
45, n.1, p. 10-22, 2015. 
 
WENNERÅS, C.; WOLD, A. Nepotism and Sexism in Peer-Review. Nature, v. 387, p. 341 - 
343, 1997. 
 
WILSON, E. Diversity, Culture and The Glass Ceiling. Journal of Culture Diversity, v. 21, 
n. 3, p. 83-89, 2014. 
 
WYATT, M.; SILVESTER, J. Reflections on the labyrinth: Investigating black and minority 
ethnic leaders’ career experiences. Human Relations, v. 68, n. 8, p. 1243-1269, ago 2015. 



 

 
 

88 

 
YIN, R. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2003. 
  



 

 
 

89 

APÊNDICE 

 
APÊNDICE A - Roteiro de entrevistas 

 
1. História 

 

1.1. Fale-me um pouco sobre você: origens, infância, adolescência, família, vida escolar e 

relações com a comunidade. 

   

2. Formação Acadêmica 

 

2.1. Como se deu a sua chegada à universidade? Como foi a escolha pelo curso? Quais fatores 

mais influenciaram nessa sua escolha? Quem mais a influenciou em tal decisão? 

 

2.2. Você teve dificuldades quanto à escolha do curso? Em caso afirmativo, que principais 

desafios você enfrentou nessa decisão? 

 

2.3. Que desafios enfrentou para a entrada na universidade? De algum modo, você considera 

que a sua orientação sexual/gênero/etnia constituiu obstáculos nesse processo? Justifique a sua 

resposta. 

 

2.4. Como foi a sua jornada na universidade? O que mais o(a) marcou durante a sua vida 

acadêmica?  

 

2.5. Você chegou a vivenciar preconceitos quanto à sua orientação sexual/gênero/etnia durante 

o curso? Ilustre a sua resposta. 

 

2.6. Em linhas gerais, como descreveria a sua experiência, como minoria, junto à comunidade 

acadêmica?   

  

 

 

3. Inserção no Mercado de Trabalho 
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3.1. Como foi a sua inserção no mercado de trabalho? Ela se deu antes da entrada na 

universidade, durante a graduação ou posteriormente? 

  

3.2. Como você descreveria o seu primeiro contato com o mundo do trabalho? A entrada foi 

fácil? Teve dificuldades? Justifique a sua resposta. 

 

3.3. Na sua opinião, a sua orientação sexual/gênero/etnia se constituiu como um obstáculo nesse 

processo? Ilustre a sua resposta. 

 

3.4. Em relação aos obstáculos referidos acima, como os enfrentou? Você teve apoio de pessoas, 

instituições nesse processo? De que forma? 

 

3.5. De forma velada ou explícita você sentiu ou vivenciou situações de preconceito durante 

processos seletivos? De que modo?  

 

3.6. Na sua opinião, a sua orientação sexual/gênero/etnia o(a) excluiu de oportunidades? De 

que forma? 

 

3.7. Ao contrário, a sua orientação sexual/gênero/etnia em alguma situação/momento o(a) 

favoreceu?   

 

4. Trajetória profissional 

 

4.1 Como se deu a sua trajetória profissional até este momento? 

 

4.2. Que experiências profissionais você destacaria como mais significativas nessa trajetória? 

Na sua opinião, que momentos se constituíram mais relevantes/marcantes? 

 

4.3. Nesse percurso, a sua orientação sexual/gênero/etnia se constituiu como um obstáculo? 

Você vivenciou situações de preconceito ou sentimentos de não-inclusão? De que forma? 

Dentre essas situações, quais você considera mais recorrentemente vividas pelos grupos 

minoritários? Alguma situação particularmente te marcou mais profundamente? 
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4.4. Quais principais dilemas você vivenciou ao proceder a tais transições? Que principais 

fatores o(a) levaram a sair de uma organização para outra? Em algum desses casos sua 

orientação sexual/gênero/etnia, na sua opinião, foi determinante ou influenciou sua decisão de 

mudança? 

  

4.5. Quais as principais barreiras ou desafios você enfrentou em tais transições? Você contou 

com ajuda de amigos, colegas de trabalho, ex-colegas e instituições para superá-los? 

  

4.6. Ao longo desse percurso, como você descreveria a relação com os colegas de trabalho? 

Alguma equipe a marcou mais significativamente? De que forma? 

  

4.7. Como é a relação com os seus superiores hierárquicos/lideranças? Alguma liderança você 

destacaria tanto por fatores positivos quanto negativos? Ilustre a sua resposta. 

  

4.8. Em linhas gerais, ao longo da sua trajetória profissional, que aspectos organizacionais mais 

favoreceram o seu aprendizado e crescimento pessoal/profissional? O que, ao contrário, poderia 

ter sido diferente? 

  

4.9. Você lidou com preconceitos ao longo desse percurso? Ilustre a sua resposta. 

 

4.10. Você experienciou situações em que acredita não ter sido reconhecido, com mérito ou 

promoção ou não foi convocado(a) para projetos ou iniciativas em decorrência de sua 

orientação sexual/gênero/etnia? Ilustre a sua resposta. 

 

4.11. Ao contrário, a sua orientação sexual/gênero/etnia o(a) favoreceu em algum momento de 

sua trajetória profissional? De que forma? 

 

4.12. Como a organização reagiu quanto a isso? E os seus gestores? Ainda quanto a esse 

aspecto, como se posicionaram seus colegas de trabalho? 

 

4.13. Como fazer parte de um grupo socialmente minoritário lhe fortaleceu na construção da 

sua trajetória de carreira? Onde conseguiu forças para lidar com os desafios? O que ou que 

pessoas/instituições mais o(a) apoiaram nesse processo? Ilustre a sua resposta. 
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4.14. O que você diria ou diz para profissionais em início de carreira ou que vivenciam hoje 

situações similares ao que enfrentou por sua orientação sexual/gênero/etnia? O que diria para 

seus gestores/lideranças/organizações? 

  

5. Futuro 

 

5.1. Como você se visualiza profissionalmente daqui a cinco anos? 

 

5.2. Ao longo do tempo você tem percebido mudanças significativas quanto aos preconceitos e 

desafios enfrentados pelas minorias no contexto do trabalho? De que forma? 

 

5.3. Que aspectos ainda precisam ser mais fortemente enfrentados e superados para uma 

inclusão mais satisfatória dos grupos minoritários? O que você sugeriria aos profissionais de 

áreas de RH e de diversidade das organizações? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


