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RESUMO 
 

CASTANHO, W.G.T. Direitos Humanos LGBTs e Mundo do Trabalho: tensões e 
convergências. 199 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2017. 
 
Esta tese trata da relação do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
(LGBT) com o movimento sindical no Brasil contemporâneo. O estudo recorre ao método 
do materialismo histórico-dialético para mostrar como as reivindicações jurídicas de 
trabalhadoras e trabalhadores LGBTs confluem em sindicatos e são articuladas, desse modo, 
frente à luta de classes. Para discorrer sobre esse problema de pesquisa, percorre-se de forma 
crítica as concepções idealistas de direito, das quais se elevam categorias como imperativo 
categórico, princípios e sujeito de direito. Em contraposição, problematizam-se a forma 
jurídica, o fetichismo jurídico, a subjetividade jurídica em uma perspectiva marxista. 
Opressões como machismo, misoginia e racismo são conclamadas para esclarecer, diante da 
centralidade do trabalho, como a dominação masculina impacta a sexualidade, justifica a 
divisão social e sexual do trabalho e promove arbitrariamente, por meio de construções 
sociais e históricas, assimetrias entre trabalhadoras e trabalhadores em razão de questões 
econômicas, políticas, culturais e sexuais. São debatidos ainda temas como 
heterossexualidade compulsória, homossexualidade, bissexualidade, identidade de gênero, 
transgeneridade, cisgeneridade e matriz heterossexual. O estudo elege como objeto de 
pesquisa três sindicatos do município de São Paulo – Químicos, Metroviários e Comerciários 
– de três ramos da economia – indústria, serviços e comércio – de variados matizes político-
ideológicos, da combatividade à concertação, que, em sua estrutura sindical de Estado, já 
encampam reivindicações de trabalhadoras e trabalhadores LGBTs por promoção, efetivação 
e proteção de direitos humanos LGBTs em acordos coletivos ou convenções coletivas e 
abordam institucionalmente, em secretarias ou coletivos, a orientação sexual e a identidade 
de gênero. Por fim, evidencia-se, com base nesses processos, como as negociações de 
acordos coletivos e convenções coletivas, enquanto contratos, reafirmam tão-somente a 
forma jurídica e como a institucionalização das reivindicações jurídicas por promoção, 
efetivação e proteção de direitos humanos LGBTs em secretarias e coletivos captura o 
movimento social na estrutura sindical de Estado e, consequentemente, reitera a forma 
política estatal.  
 
Palavras-chave: direitos humanos – homossexualidade – sindicalismo.  
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ABSTRACT 
 
CASTANHO, W.G.T. LGBT Human Rights and the World of Labor: tensions and 
convergences. 199 pages. Thesis (PhD) – Faculty of Law, University of São Paulo. São 
Paulo, 2017. 
 
This thesis deals with the relationship of the lesbian, gay, bisexual, transvestite and 
transsexual movement (LGBT) with the labor movement in contemporary Brazil. The study 
uses the historical-dialectical materialism method to present how legal claims by LGBT 
workers conjoin in trade unions and are articulated, in that way, before the class struggle. 
To discuss this research problem, it covers in a critical way the idealistic conceptions of law, 
from which arise categories such as categorical imperative, principles and subjects of law. 
In contraposition, legal form, legal fetishism, legal subjectivity are questioned through a 
marxist perspective. Oppressions such as sexism, misogyny, and racism are called upon to 
enlighten, before the centrality of labor, how male domination impacts sexuality, justifies 
the social and sexual divisions of labor e promotes, arbitrarily, by way of social and historical 
constructs, asymmetries between laborers of all genders in economic, political, cultural and 
sexual matters. Topics such as compulsory heterosexuality, homosexuality, bisexuality, 
gender identity, transgender, cisgender and heterosexual matrix. The study chooses as 
research objects three trade unions in the city of São Paulo – Chemists, Subway Workers, 
and Shop Workers – from three sectors of the economy – industry, services and commerce – 
of varied political ideologies, from combativeness to concertation which, in their State union 
structure, already embrace claims by LGBT workers in collective agreements or meetings 
and approach sexual orientational and gender identity institutionally, in secretariats or 
collectives. Finally, based on these processes, it is evidenced how collective bargain 
negotiations and conventions, being contracts, reaffirm themselves only as the legal form 
and how the institutionalization of legal claims by promotion, realization and promotion of 
LGBT human rights in secretariats and collectives capture the social movement in the State 
trade union structure and, by consequence, reiterates the state political form. 
 
Keywords: human rights – homosexuality – labor.   
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RÉSUMÉ 
 
Castanho. W.G.T. Droits Humains LGBTs et Monde du Travail: tensions et convergences. 
199 p. Thèse (Doctorat) – École de Droit de l’Université de Sao Paulo. Sao Paulo, 2017. 
 
Cette thèse porte sur le rapport du mouvement des lesbiennes, gays, bisexuelles, travestis et 
transgenres (LGBTs) avec le mouvement syndical au Brésil contemporain. L’étude fait appel 
à la méthode du matérialisme historique-dialectique pour démontrer comment les 
revendications juridiques des travailleuses et des travailleurs LGBTs convergent vers les 
syndicats et sont articulées, de cette façon, face à la lutte des classes. Pour dissserter sur ce 
problème de recherche, on parcourt de manière critique par les conceptions idéalistes du 
droit, desquelles s’élèvent des catégories comme l’impératif catégorique, des principes et 
des sujets de droits. En contrepartie, on thématise la forme juridique, le fétichisme juridique 
et la subjectivité juridique dans une perspective marxiste. Des oppressions, comme le 
machisme, la misogynie et le racisme sont appelés à clarifier, face à la centralité du travail, 
comment la domination masculine influence la sexualité, justifie la division sociale et 
sexuelle dans le travail et promeut arbitrairement, grâce à des constructions sociales et 
historiques, asymétries entre les travailleuses et les travailleurs en raison des problèmes 
économiques, politiques, culturels et sexuels. On discute encore des questions telles que 
l’hétérosexualité obligatoire, l’homosexualité, la bisexualité, l’identité de genre, la 
transgenrité, la cisgenrité et la matrice hétérosexuelle. L’étude choisit en tant que sujet de 
recherche trois syndicats de la ville de Sao Paulo – celui des ouvriers de l’industrie chimique, 
du métro et du commerce – trois branches de l’économie – l’industrie, les services et le 
commerce – de diverses nuances politique-idéologiques, de la combativité à la concertation, 
qui, dans leur struture syndicale d’État, y comprennent déjà  des revendications des 
travailleuses et travailleurs LGBTs par promotion, embauchage et protection des droits de 
l’homme LGBTs dans les accords ou les conventions collectives  et abordent 
institutionnellement, dans les secrétariats ou collectifs, l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre. Enfin, il est évident, d’après ces processus, combien les accords de négociations 
collectives et de conventions collectives, en tant que contrats, réaffirment tout simplement 
la forme juridique et combien l’institutionnalisation des revendications juridiques par 
promotion, embauchage et protection des droits de l’homme LGBTs dans les secrétariats ou 
collectifs intègre le mouvement social à la structure syndicale de l’État et, par conséquent, 
renouvelle la forme politique de l’État. 
 
Mots-clés: droits de l’homme – homosexualité – syndicalisme. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta tese não é colorida. Ela surge da conexão das reivindicações jurídicas do 

movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) com as articulações 

econômicas, políticas, sociais e culturais do movimento sindical. Dessa relação, surgem, 

então, as tensões e as convergências. Para entender esse processo histórico de aproximação 

do movimento LGBT brasileiro com o movimento sindical, faz-se uma incursão no método 

materialista histórico-dialético para desvelar as contradições existentes entre as demandas 

desses indivíduos articulados em torno de identidades sexuais e sua relação direta com a 

centralidade do trabalho. Urge entender, portanto, como a defesa da promoção, efetivação e 

proteção de direitos humanos da população LGBT dialoga, dentre inúmeras limitações e 

potencialidades de questionamentos, com as reivindicações de trabalhadoras e trabalhadores 

em face ao mundo do trabalho. 

A expansão do movimento LGBT constitui-se fenômeno econômico, político, social, 

cultural e sexual que se viabilizou e se visibilizou recentemente na sociedade brasileira. 

Organizados coletivamente e articulados nas mais variadas esferas de mobilização política, 

LGBTs têm colocado os debates acerca da diversidade sexual em evidência e elevado a um 

patamar de impacto junto à sociedade as questões decorrentes das identidades baseadas na 

orientação sexual e na identidade de gênero. Com isso, esses indivíduos deslocam temas 

polêmicos, carregados de tabu e calcados na moral, para outros campos de debate, como 

escola, mídia, Judiciário, Legislativo, Executivo, sindicatos e também para o direito. Ao 

remover do gueto a sexualidade, esse movimento social está politicamente enunciando que 

as questões referentes à orientação sexual e à identidade de gênero devem ser postas em 

discussão às claras na sociedade.  

Esse processo não foi fácil, ainda está em curso e tão-menos foi doloroso esse 

desenrolar para se chegar ao atual contexto histórico de início do século 21, na segunda 

metade da década deste tempo. As lutas foram travadas paulatinamente até o ponto de, a 

partir dos anos 2000, a problemática da orientação sexual e da identidade de gênero tornar-

se também tema de discussão no interior do sindicalismo brasileiro. Antes disso, muitos 

outros fenômenos sociais e muitas outras reivindicações jurídicas estiveram no foco do 

movimento LGBT brasileiro. O acúmulo das mais diversas experiências, no entanto, 

permitiu a confluência entre dois dos mais importantes movimentos sociais contemporâneos 

do País: o LGBT e o sindical. Ao articular opressões à luta de classes, como o machismo, o 
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racismo e a homofobia, fica, enfim, evidente que trabalhadoras e trabalhadores também têm 

sexualidade – orientação sexual e identidade de gênero – e essas características identitárias 

desaguam, portanto, no mundo do trabalho, com seus chãos de fábrica, pátios de manobra, 

balcões de atendimento e apresentam à estrutura sindical reivindicações específicas. 

Desse cenário, então, surgem questões material-dialéticas que exigem respostas no 

atual tempo histórico. São muitas. É possível o movimento LGBT articular suas 

reivindicações jurídicas na estrutura sindical? Sindicatos se mobilizam para promover, 

efetivar e proteger direitos humanos de trabalhadoras e trabalhadores LGBTs? É viável o 

movimento LGBT e o movimento sindical estabelecerem o cruzamento das mais diversas 

opressões, como machismo, racismo e homofobia, diante da luta de classes? Qual o impacto 

das opressões no modo de produção capitalista? Como tratar das questões de orientação 

sexual e identidade de gênero diante da centralidade do trabalho? Como analisar material, 

dialética e historicamente as articulações econômicas, políticas, sociais, culturais e sexuais 

de trabalhadoras e trabalhadores LGBTs em face ao sindicalismo brasileiro? Por que se 

mostra relevante econômica, política, social, cultural e sexualmente importante a 

aproximação histórica de movimentos LGBT e sindical? A articulação por mais direitos, por 

meio da promoção, efetivação e proteção de direitos humanos de trabalhadoras e 

trabalhadores LGBTs, deve ser fim ou meio da mobilização dos indivíduos articulados 

coletivamente no movimento sindical? Quais os limites do direito em face à luta de classes? 

Respostas para tais questões serão lançadas à frente no intuito de debater esses problemas e 

de jamais esgotá-los. O desafio ainda é incipiente, e o debate está só no começo.  

Para esboçar respostas sobre o tema proposto – a aproximação do movimento LGBT 

com o movimento sindical no Brasil –, segue-se um caminho neste trabalho dividido em três 

partes, três capítulos. Com base sempre em referenciais do materialismo histórico-dialético 

perpassando a argumentação de toda a tese em contraposição às visões idealistas, 

positivistas, pós-positivista ou pós-modernas, busca-se e propõe-se respostas para os 

fenômenos econômicos, políticos, sociais, culturais e sexuais postos à problematização. 

Inicialmente, trata-se de fazer uma imersão no método a fim de se explicitar o 

referencial teórico e analítico com o qual se socorrerá nesta empreitada. A primeira investida 

é sobre a teorização dos direitos humanos tão reivindicados pelos indivíduos LGBTs. 

Apresenta-se, assim, uma discussão acerca da construção jurídica de conceitos que tão-

somente ocultam a luta de classes no modo de produção capitalista. Parte-se, dessa forma, 

de uma investigação sobre as concepções idealistas para se afirmar as concepções 

materialistas do direito. Colocam-se em xeque, então, proposituras a priori que anunciam e 
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enunciam o direito sustentado em princípios como igualdade, liberdade, autonomia da 

vontade, entre outros, para justificar, por fim, a emergência do imperativo categórico 

kantiano como fundamento último de uma visão de direito e sua ética. Para contrabalancear 

essa construção filosófica que elege o sujeito de direito como instituto supremo, descontrói-

se esse mesmo sujeito de direito enquanto ficção alicerçada basicamente na subjetividade 

jurídica, em suas formas e em seus fetichismos. Revela-se o contrato, e não as leis, como 

categoria central do direito. 

Em seguida, parte-se para uma discussão sobre as questões da sexualidade, 

recorrendo-se sempre a paradigmas de gênero perpassados por classe e “raça”/etnia. 

Priorizam-se pensadoras mulheres – heterossexuais e, sobretudo, homossexuais e 

transexuais – que teorizam sobre sexualidade. A princípio, discorre-se sobre uma visão pós-

estruturalista sobre sexualidade e relações de gênero para contrapô-las com uma perspectiva 

materialista sobre essas questões. Nesse sentido, são levantados temas relativos a opressões 

que afligem trabalhadoras e trabalhadores como um todo e também LGBTs, como 

machismo, misoginia e homofobia, sempre atravessados por conceitos econômica, política, 

social, cultural, sexual e historicamente marcados, como heterossexualidade, 

heterossexualidade compulsória, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, 

identidade de gênero, cisgeneridade, matriz heterossexual, entre outros – um empenho 

realizado para elucidar as origens e as sustentações de uma dominação masculina que 

subjuga as demais expressões da sexualidade humana. Busca-se também entender sua 

relação com a divisão social e sexual do trabalho como justificação dessas relações sociais 

assimétricas que, consequentemente, implicam a reprodução das relações de produção do 

atual modo de produção.  

Por fim, coloca-se em análise o percurso histórico que conflui no encontro do 

movimento LGBT com o movimento sindical brasileiro. Esse processo começa no fim dos 

anos 1970, com a formação de diversos movimentos sociais no Brasil no período de abertura 

política na fase final da ditadura militar implementada no País após o Golpe de 1964. Em 

uma fase de intensa agitação no campo da esquerda, somam-se no cenário político brasileiro 

movimentos feministas, homossexuais, de consciência negra e, sobretudo, o novo 

sindicalismo. Há tensões e convergências. 

As primeiras emergências desse momento histórico, dadas as condições materiais 

para sua realização, propiciam ações conjuntas e articuladas de combate a opressões. O 

movimento até então chamado de homossexual ganha forma e ao longo dos anos 

subsequentes, nas décadas de 1980 e 1990, defronta-se com o combate da epidemia de 
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HIV/aids. Por outro caminho, o novo sindicalismo vive a organicidade da mobilização de 

trabalhadoras e trabalhadores nos anos 1980 e enfrenta os desafios do neoliberalismo e da 

reestruturação produtiva dos anos 1990. A partir dos anos 2000, há, enfim, o encontro 

histórico e forte dos movimentos agora LGBT e sindical. O movimento LGBT constrói uma 

trajetória de crescente visibilidade, espraia-se por diversos setores da sociedade e aporta no 

sindicalismo com suas reivindicações jurídicas de interesse de trabalhadoras e trabalhadores 

com orientação sexual e identidade de gênero que se chocam com a heteronormatividade. 

Desse contexto, surgem então todas as perguntas apresentadas às quais se lança à tarefa de 

propor respostas. 

 O encontro do movimento LGBT com o movimento sindical é, assim, uma realidade 

no Brasil. Mais do que um encontro histórico há nesse caminhar o acúmulo de tensões e 

convergências para a promoção, proteção e efetivação de direitos humanos de LGBTs. O 

movimento LGBT, vale destacar, almeja a positivação de direitos e não diferentemente 

também se mobiliza o movimento sindical na esfera do direito do trabalho. Para “conquistar” 

direitos, nada mais elementar, na perspectiva positivista do direito, que ocorra a 

contratualização das inúmeras reivindicações jurídicas que são levantadas por trabalhadoras 

e trabalhadores LGBTs. 

Obviamente há tensões, conflitos, contradições e antagonismos nesse processo. 

Tentar compreendê-los é uma das tarefas impostas. Por isso, com o intuito de ilustrar esse 

processo de adesão ao direito na convergência desses dois movimentos – LGBT e sindical 

–, apresentam-se três sindicatos do município de São Paulo que, em sua estrutura de Estado, 

enquanto aparelhos ideológicos, versam sobre os direitos humanos LGBTs em seus acordos 

coletivos ou convenções coletivas – contratos, uma forma jurídica obliterada pelo fetichismo 

jurídico de celebração, por meio da autonomia da vontade, de pactos para a instituição das 

“leis entre as partes”. São resgatados, então, documentos, teses, acordos, convenções dos 

Sindicatos dos Químicos, dos Metroviários e dos Comerciários, com perfis que oscilam da 

combatividade à maior conformação, com direções alinhadas a três grandes centrais 

sindicais – Central Única dos Trabalhadores (CUT), CSP-Conlutas e União Geral dos 

Trabalhadores (UGT). Além disso, esses sindicatos institucionalizam o movimento sindical 

nesses aparelhos ideológicos de Estado ao criarem, por exemplo, secretarias e coletivos 

LGBTs e, assim, reafirmam a forma política. Compreender e debater como, diante da 

centralidade do trabalho, as formas – jurídica e política – derivadas da forma mercadoria se 

articulam na aproximação do movimento LGBT com o movimento sindical é, então, dos 

maiores desafios. Espera-se tê-lo superado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Edelman afirma que o sindicalismo está atravessado por todos os lados, por todas as 

partes pela legalidade e nesse campo jurídico opera, sem saber, acorrentado às amarras do 

direito. O sindicalismo está, portanto, atravessado pelo direito e por seu discurso de 

legitimação e legalização das relações sociais a fim de garantir a reprodução das relações de 

produção. Independentemente de direito individual ou coletivo, todas as relações sociais são 

perpassadas pela legalidade, até mesmo os direitos que mais distantes parecem se posicionar 

das relações contratuais, com seus objetos e seus sujeitos de direito – os direitos sociais, por 

exemplo, como o direito do trabalho. Em disputa no campo da ideologia jurídica, o 

sindicalismo, de um lado, abraça as reivindicações por direitos humanos da população LGBT 

– portanto, jurídicas – dentro de categorias de trabalhadores, tanto para direitos individuais 

quanto coletivos. O movimento LGBT, antes em mobilização na arena social, por outro lado, 

amplia sua atuação legal e enuncia seu discurso acerca de relações de gênero e sexualidade 

em novos campos políticos, os sindicatos, na estrutura sindical de Estado, um aparelho 

ideológico de Estado.  

Os direitos inerentes das relações trabalhistas elevam-se nessa perspectiva de tensões 

e convergências – que, conforme já demonstrado, redundam todos da subjugação do trabalho 

em relação ao direito de propriedade por meio do contrato – contrato de trabalho, acordos 

coletivos ou convenções coletivas. Os sindicatos como representantes legais de categorias 

de trabalhadores, ao reconhecer os indivíduos LGBTs, mobilizam-se, então, por novos 

direitos, por mais direito, olvidando-se de batalhar para implodi-lo, miná-lo, impedi-lo. 

A tese consiste, então, em afirmar que os sindicatos, representantes das categorias 

considerados legítimos e legais pelo ordenamento jurídico, ao se casar com o movimento 

homossexual e identitário, permitem apenas a captura pelo direito das reivindicações 

(jurídicas) de trabalhadoras e trabalhadores LGBTs, sucumbem, desse modo, à forma 

jurídica – os contratos, com destaque para o contrato de trabalho e os acordos coletivos ou 

as convenções coletivas que estabelecem as leis entre as partes com cláusulas de promoção, 

proteção e efetivação de direitos humanos LGBTs –, e, por fim, conduzem as reivindicações 

à forma política por meio da institucionalização na estrutura sindical de Estado, de aparelho 

ideológico de Estado, com a formação de coletivos ou a criação de secretarias sobre a 

temática de orientação sexual e identidade de gênero; a emancipação, tão almejada, ou tão 

disputada, pela comunidade LGBT e literalmente idealizada em políticas públicas, leis, 
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acordos, convenções, decisões judiciais, em razão de todas as especificidades do modo de 

produção capitalista, mantém-se ao largo nesse processo material, histórico e dialético 

amplamente contraditório. 

Reivindicações jurídicas como direito de não-discriminação (no ambiente de 

trabalho), salários igualitários, licença-maternidade ou paternidade independentemente de 

orientação sexual ou identidade de gênero, adesão de companheiro ou cônjuge a benefícios 

trabalhistas diversos decorrentes do contrato de trabalho ou acordo coletivo e convenção 

coletiva, benefícios sociais, tais como pensão ou auxílio (do direito previdenciário), entre 

outros, transitam entre o movimento LGBT e o movimento sindical no plano do direito sem 

se defrontar, de fato, com a luta de classes. A estrutura dos sindicatos albergada pelo direito, 

pela lei, pela forma política reforça o paradoxo de uma luta apreendida pelas formas jurídica 

e estatal. De modo fetichizado, ambos os movimentos elegem o direito como o principal 

campo de atuação possível, quando aprisionados nos aparelhos ideológicos de Estado. 

Ocorre um deslocamento da realidade para a ficção, da vida concreta para a burocracia 

estatal dos Poderes Executivo (com políticas públicas), Legislativo (com leis) e Judiciário 

(com decisões judiciais). 

Reivindicações (jurídicas) trabalhistas LGBTs, em virtude da visibilidade adquirida 

pela mobilização social, pelas conquistas históricas acumuladas e pelas transformações na 

base garantidas pelo movimento de massas, pautam agora os sindicatos – deslocam-se os 

LGBTs da vida real para a burocracia ficcional, da materialidade para a ilusão, da luta para 

o direito, da realidade para as formas. Assume-se, erroneamente, o direito como o 

instrumento de transformação, quando, na verdade, enquanto forma específica do 

capitalismo, cabe ao direito capturar as reivindicações e apenas reformá-las de modo a 

pacificar e a harmonizar conflitos e antagonismos.  

Não à toa tanto o movimento LGBT quanto o movimento sindical são fiéis 

depositários do direito. O movimento LGBT articula-se entre as formas jurídica e política – 

derivadas da forma mercadoria – e acredita, por meio da unidade do Estado e da força 

vinculante de suas formas – políticas públicas, leis, decisões judiciais (sentenças), contratos, 

acordos ou convenções –, na separação harmoniosa dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, sem perceber, contudo, que, enquanto forma, o Estado não se apresenta dividido, 

mas organizado e coeso como fenômeno específico do modo de produção capitalista. 

A fantasia multicolorida LGBT reside no fato de que o movimento, alinhado ao 

sindicalismo, adere a uma separação inexistente, quando, de fato, existe uma organização 

das formas e dos aparelhos repressores e ideológicos. Nesse sentido, o movimento LGBT, 
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como assim o faz o movimento sindical em inúmeras ocasiões de conflito, diante de um 

Legislativo omisso na propositura de dispositivos legais que promovam, efetivem e protejam 

direitos humanos, deposita a esperança da libertação na Justiça e no Executivo e também na 

estrutura sindical de Estado. Justamente por isso, em todo o País, varas dos mais diversos 

temas são bombardeadas por demandas LGBTs, além de serem também bombardeados 

governos municipais, estaduais e federal por proposição e execução de políticas públicas e 

também agora os sindicatos enquanto representantes legítimos e legais da organização de 

trabalhadoras e trabalhadores. Apagam-se, assim, todas as suas cores.  
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ANEXOS646 

  

                                                
646 Nesta seção estão os documentos e as entrevistas usados na pesquisa. Em razão do vasto material levantado, 
foram necessários recortes. Dessa forma, em relação ao Lampião da Esquina, são expostas a capa e as páginas 
com reportagens e entrevistas que versam sobre o objeto de pesquisa. Dos acordos coletivos e convenções 
coletivas analisados foram anexados apenas os trechos referentes à positivação de direitos para trabalhadoras 
e trabalhadores LGBTs. Além disso, em relação às entrevistas, houve edição dos trechos na tese a fim de 
melhorar a compreensão e se adequar à norma culta da língua portuguesa. Estão anexadas somente as perguntas 
e as respostas, na íntegra, citadas na tese.  
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Anexo 1  
LAMPIÃO DA ESQUINA
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Anexo 2 
SINDICATO DOS QUÍMICOS 
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SINDICATO DOS COMÉRCIÁRIOS 
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SINDICATO DOS METROVIÁRIOS 

 

Acordo Coletivo 2016/2017 

Publicado em 9 de agosto de 2016  

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – 2016/2017 

  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 

METROVIÁRIOS E EM EMPRESAS OPERADORAS DE VEÍCULOS LEVES 

SOBRE TRILHOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ nº 62.877.196/0001-54, 

neste ato representado por seu Presidente, em exercício, Sr. FLÁVIO ROGÉRIO GOMES 

DOS SANTOS, CPF nº 273.829.088/44 e por sua Procuradora, Sra. ELIANA LÚCIA 

FERREIRA, CPF nº 097.148.518/66. 

E 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, CNPJ nº 

62.070.362/0001-06, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. PAULO 

MENEZES FIGUEIREDO, CPF nº 004.236.568-64; por sua  Procuradora, Sra. 

ALEXANDRA LEONELLO GRANADO, CPF nº 120.725.718-47; e por sua Preposta Sra. 

VALÉRIA APARECIDA CABRAL, CPF nº 989.319.898-49 celebram o presente 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas 

nas cláusulas seguintes: 

(...) 

 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADE 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – AÇÕES AFIRMATIVAS 

O METRÔ terá como prática desenvolver e implementar política para a promoção de ações 

afirmativas: 

34.1 – O METRÔ se compromete a reunir, trimestralmente, a Comissão de Inclusão pré-

definida entre as partes, para debater e analisar propostas e questões relativas às relações 

de gênero, raça, orientação sexual e às pessoas portadoras de necessidades especiais. 

34.2 – O METRÔ se compromete a disseminar em programas de integração e treinamentos 

os princípios e valores, presentes no Código de Ética e Regulamentos Internos, no que se 

refere ao respeito e combate à discriminação em função de gênero, raça, orientação sexual, 

identidade de gênero, pessoas com deficiência e idade. 



186 

(...) 

 

São Paulo,      julho de 2016. 

FLÁVIO ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS 

Presidente em exercício 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 

METROVIÁRIOS E EM EMPRESAS OPERADORAS DE VEÍCULOS LEVES SOBRE 

TRILHOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ELIANA LÚCIA FERREIRA 

Procuradora 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 

METROVIÁRIOS E EM EMPRESAS OPERADORAS DE VEÍCULOS LEVES SOBRE 

TRILHOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

PAULO MENEZES FIGUEIREDO 

Diretor-Presidente 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ 

 ALEXANDRA LEONELLO GRANADO 

Procuradora 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ 

  

 VALÉRIA APARECIDA CABRAL 

Preposta 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ 

  



187 

Anexo 3 
 
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
O (A) Senhor (a) foi convidado (a) para participar da pesquisa de doutorado em Direito, área 
Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). A pesquisa Direitos Humanos LGBTs e Mundo do 
Trabalho: tensões e convergências é realizada por William Glauber Teodoro Castanho, sob 
orientação do professor associado Marcus Orione Gonçalves Correia, desde 2014. Contatos: 
E-mail: xxxxxx@xxxxxx.xxx e (XXX) XXXXX-XXXX. 
PROPOSTA DA PESQUISA: A pesquisa consiste em apoderar-se, como tema, dos direitos 
humanos LGBT e situá-los na centralidade do trabalho, tendo como limites do estudo a 
teorização marxista e marxiana, articulada e estruturada pelo método do materialismo 
histórico-dialético. O que se almeja é a expansão de fronteiras, por meio da dialética, dos 
direitos humanos LGBTs e sua relação com o mundo do trabalho e outras áreas do 
conhecimento. O escopo do trabalho dedica-se também à relação entre movimento 
homossexual e movimento sindical a partir das parcerias, dos diálogos e das estratégias 
políticas. Busca-se entender como sindicatos e centrais sindicais criam coletivos e secretarias 
e elaboram ações articuladas. Têm-se três corpus de estudo: a pauta de trabalhadores LGBTs 
no movimento sindical brasileiro nos campos da CSP-Conlutas, da CUT e da UGT. 
FINALIDADE DA ENTREVISTA: A entrevista tem por finalidade prover informação (em 
sentido amplo, e compreensivo de dados, opiniões, documentos etc.) sobre a atuação pessoal 
ou institucional do entrevistado/a no tema, ou de terceiros, no que for relevante. A entrevista 
contribui para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que muitas das informações 
buscadas não estão documentadas ou discutidas na literatura especializada. Ademais, 
contribui para uma tarefa de pensar as potencialidades, limites e desafios do trabalho das 
instituições envolvidas no planejamento e execução de reivindicações e direitos de 
trabalhadoras e trabalhadores LGBTs. 
USO DA ENTREVISTA: O conteúdo será estritamente utilizado para fins acadêmicos da 
pesquisa, a saber, relatórios e artigos acadêmicos, bem como a tese de doutorado. 
Confidencialidade: Trechos das entrevistas poderão ser classificados como confidenciais 
pelo entrevistado ao longo da entrevista. Se assim for manifestado expressamente abaixo, 
será garantida a sua confidencialidade no texto do trabalho. Anonimato: A identificação do 
entrevistado poderá ser resguardada. Se assim for manifestado expressamente abaixo, as 
transcrições e citações indicarão apenas em que tipo de entidade o participante atua. 
Conservação dos dados: Os dados coletados – gravações da entrevista, transcrições, 
anotações e qualquer documento oferecido pelo participante – serão armazenados pelo 
pesquisador. 
Consentimento: Eu, _______________________________________________________, 
estou de acordo em participar da pesquisa supramencionada. Em caso de qualquer dúvida 
acerca da pesquisa, contatarei o responsável pela pesquisa. 
Assino duas cópias do presente, sendo uma para mim. 
(   ) Desejo que trechos identificados da entrevista sejam confidenciais. 
(   ) Desejo que minha identidade seja resguardada. 
Assinatura do (a) participante: _____________________________ Data: 
Assinatura do (a) entrevistador(a): ______________________________ Data: 
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Anexo 4 
 
ENTREVISTAS – ÍNTEGRA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS CITADAS 
 
Célia Alves dos Passos, Sindicato dos Químicos 
 
Entrevistador: A luta feminista sempre foi importante para você? 
Passos: A luta feminista sempre foi uma preocupação porque nesta secretaria a gente faz 
encontros de base, onde a gente colhe todas as informações no chão de fábrica, como a 
discriminação que a mulher tem, desde os primórdios as mulheres sempre foram 
discriminadas, tanto na política, principalmente no chão de fábrica. Quando tem alguma 
promoção, é só para homem, porque dizem que não tem força física. Algumas coisas são 
determinadas só para os homens. E isso foi me incomodando. Nós temos uma ferramenta, 
que é o sindicato, e nós poderíamos fazer alguma coisa pelas mulheres. Então, a gente vem 
batalhando.  E nesses encontros que surgiu a questão a LGBT, que até então eu era leiga, foi 
quando surgiu o coletivo LGBT da CUT, em 2008. No Congresso da CUT, nós criamos o 
coletivo em 2008, e eu fui para dentro porque queria entender mais. No primeiro coletivo da 
CUT, eu já estava nele.  A gente começou a discutir que na nossa base tinha muitas pessoas 
com orientações sexuais diferentes, precisa não de um tratamento diferente, mas nós 
mostrávamos para as empresas que este público diferente existia e que elas não poderiam 
fechar os olhos. Foi através dos encontros com as mulheres que foi trazida a questão LGBT. 
Falei, vou me aprofundar. Começamos a fazer a discussão na diretoria do sindicato. Tentei 
formar um coletivo LGBT em 2010. É difícil formar coletivo LGBT porque a maioria não 
quer se expor, quer ficar no armário. É diferente do coletivo de mulheres, que a gente tem 
um coletivo grande de mulheres. Começamos a colher as informações com as mulheres que 
vinham do chão de fábrica. Uma diretora de uma grande indústria de cosmética trouxe esse 
problema para a gente. As pessoas reivindicavam usar o banheiro, vestiário das meninas, 
porque a pessoa se acha menina. Foi uma luta grande. E essa empresa resolveu conversar 
com todas as mulheres e a pessoa começou a usar o vestiário das mulheres. Ela foi orientada, 
e começou a participar. Uma travesti. 
  
Entrevistador: É muito importante sempre associar a discriminação e o preconceito no chão 
de fábrica e no mundo do sindicato... 
Passos: Muito preconceito. A partir do momento que ela trouxa esta demanda para a gente, 
eu coloquei esta questão na diretoria, porque o mundo sindical é muito machista, demais. 
Quando você começa a trazer esse tipo de tema, você vira motivo de chacota. Você é do 
time? Vai entrar para o time? Eu comecei a colocar a pauta com o setor patronal. Porque as 
pessoas viviam com parceiros e parceiras e não podiam usar o plano.  
 
Entrevistador: Chegavam demandas? 
Passos: Chegavam demandas de companheira dizendo que a companheira estava doente 
tinha o plano e não podia usar. Surgiu a ideia de colocar como pauta como negociação na 
convenção. Na primeira vez, o patronal não quis nem discutir. Em 2010, foi quando a gente 
com o coletivo começou a tomar pé. Tinha de tomar uma providência. Começamos a 
apresentar na pauta de reivindicação da campanha salarial que houvesse esse 
reconhecimento dessa união homoafetiva, que as pessoas tivessem direito. Depois de dois 
anos de discussão na mesa negocial, eles resolveram aceitar nossa proposta. 
 
Entrevistador: E a direção do sindicato? 
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Passos: Nesses dois anos, a gente conseguiu trabalhar bem a cabeça dos trabalhadores. A 
gente começou a sair no caminhão da Parada. As pessoas foram interagindo. Não todos. 
Alguns de cabeça mais aberta aceitavam subir no caminhão. A gente foi trabalhando a cabeça 
dos diretores. Sempre com palavra de ordem na Parada, não ao preconceito. 
 
Entrevistador: Esse assunto começou na CUT e foi para o sindicato ou do sindicato para a 
CUT? 
Passos: Nós já tínhamos uma discussão no sindicato por causa da demanda de base. 
 
Entrevistador: Como chegou isso? 
Passos: São pessoas que assistiam a isso dentro da produção, no chão de fábrica. A gente faz 
encontros de base. Independentemente de diretor ou não, convocamos a categoria para 
participar. As demandas foram surgindo. As pessoas foram se assumindo. Sou discriminado. 
A gente tem de fazer alguma coisa. O primeiro coletivo que eu tentei criar tinha umas seis 
pessoas. Só que ele não prosseguiu, porque as pessoas saem das empresas. Na realidade, 
partiu do sindicato e depois fomos para a CUT para tentar construir alguma coisa. Será que 
em outras fábricas acontece isso? Será que no Metrô acontece isso? Formamos o coletivo 
com vários ramos, metroviários, eletricitários, e a gente começou a discutir o que era comum, 
não vou dizer problemas, vou dizer demandas.  
 
Entrevistador: Em 2000, havia essa discussão? 
Passos: Não havia discussão. Muito pelo contrário, a direção do sindicato é machista. Os 
homens, entendeu? A gente começou a fazer este trabalho de formiguinha. Eu comecei a me 
interessar porque quando a gente vai nas atividades da CUT, quando junta outras categorias, 
a gente começa a trocar ideias e a socializar com o que vem da base.  
 
Entrevistador: Gostaria que você relatasse um pouco mais sobre preconceito no sindicato e 
no mundo do trabalho. E contasse um pouco mais sobre histórias de travestis e transexuais 
que têm chegado da base ao sindicato.  
Célia: Preconceito é uma coisa que existe, mas é meio velado. Tem aqui na diretoria, mas as 
pessoas não falam. Já tentei fazer uma reunião, uma palestra, também não consegui fazer 
ainda. Não é porque a diretoria se nega, mas nossa agenda anda muito carregada. Além da 
agenda do sindicato, tem uma agenda política. Precisamos preservar direitos agora. 
Preconceito tem, mas a gente está tentando quebrar. O que chegou de fábrica é a 
reivindicação de usar o mesmo vestiário, mesmo banheiro de uma empresa cosmética. 
 
Entrevistador: O sindicato se envolveu? 
Célia: O sindicato se envolveu porque tem uma diretora que trabalha nesta empresa e que 
trouxe para a gente e encaminhou lá dentro. 
 
Entrevistador: Havia preconceito das mulheres com a travesti? 
Havia muito preconceito das mulheres com a travesti. O corpo que está no vestiário é o 
masculino. Houve uma resistência. Depois, elas aceitaram. Levamos nossa cartilha para 
estudar. As mulheres aceitaram.  
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Marcos Freire, Sindicato dos Metalúrgicos 
 
Entrevistador: E o preconceito e a discriminação? 
Freire: Tivemos caso de portadores de HIV que foi demitido no período de admissão. Depois 
soubemos que essa pessoa fez denúncia no Ministério da Saúde, e o Metrô teve de readmitir 
rapidamente. A gente soube disso e foi para cima. Existe lei federal que proíbe exame 
admissional e demissional. Ele não pode ser demitido. Ele tem estabilidade. Na verdade, 
nem é uma lei, é um decreto federal. Em 1997, eu saí na Parada e no final de 1998 teve 
processo eleitoral. Não cito nome, porque não é legal evidentemente para a outra pessoa. Eu 
fui eleito, e ficamos mais três anos. Em outro processo, ele tentou usar minha militância de 
novo. O legal foi que a categoria soube entender e aceitar essa questão. Não que seja uma 
maravilha. As piadinhas rolam a todo instante. Não dá para levar a ferro e fogo senão não 
fala com ninguém, porque existe essa cultura.  
 
Entrevistador: Como surgiu esse processo? O que já foi possível para articular e promover 
direitos? 
Freire: O que nós fizemos: conseguimos implantar nos acordos coletivos o que algumas 
categorias já tinham, que é praticamente os direitos iguais. A primeira grande briga foi com 
o Metrus. Não lembro se paralelamente a isso já tinha o direito de os casais tirar férias juntos. 
Algumas questões a gente tirou. Mas a grande briga maior foi com o plano de saúde. 
Começamos em 2000 e só conseguimos efetivar em 2008. Foram oito anos de briga para o 
nosso plano de previdência.  
 
Entrevistador: E o machismo e o patriarcado. Qual sua visão sobre esses conceitos? E como 
eles surgem como categorias de análise dentro do sindicato? 
Freire: O machismo é gritante aqui dentro. Não tem como fugir disso, não. Mesmo nos 
cargos representativos da empresa. Sempre os cargos de chefia são os homens, sempre essa 
questão do mando. Até o nível de supervisão de estação, ainda tem um número maior de 
mulheres. Já no corpo da coordenação e gerencial só tem homens, homens brancos. Então, 
o machismo é muito grande. Mulher tem de se afirmar. Temos problemas sérios de assédio 
moral e até casos de assédio sexual. Essa é uma questão que a diretoria sempre enfrentou.  
 
Entrevistador: Pergunto do machismo porque é “irmão” da homofobia.  
Freire: A gente avalia que a homofobia, o preconceito ao LGBT é ligado à questão de gênero.  
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Raquel Barbosa Amorim, Sindicato dos Metroviários 
 
Entrevistador: Então, Raquel, a ideia da pesquisa é fazer essa análise, entender como que se 
dá a disputa por direitos, reivindicações jurídicas dentro do movimento sindical, em alguns 
sindicatos para o recorte da pesquisa, em relação aos direitos LGBTs e articulação política 
desses sujeitos LGBTs dentro do sindicalismo. Fiz um roteiro aqui de perguntas, é um roteiro 
aberto, mas eu coloquei dez temas que eu acho importantes para eu ter um entendimento do 
que está acontecendo, do que está sendo articulado nesses diversos setores, nesses diversos 
campos políticos dentro do movimento sindical. Então a primeira coisa que eu queria saber 
é como foi a aproximação histórica, que você ouviu, que você sabe da aproximação histórica 
de sujeitos ou movimento LGBT dentro do Sindicato dos Metroviários? 
Raquel: Bom, eu entrei no sindicato na última gestão, faz três anos, e, nos outros três anos, 
enquanto eu estava na categoria fora do sindicato, sempre tive a visão de o sindicato ser um 
sindicato diferente, um sindicato em que todas as lutas, não só as lutas econômicas, as lutas 
da categoria, mas as lutas de questões afirmativas como mulheres, negros, eram lutas, não 
eram formais, se davam na prática. E isso me aproximou bastante do sindicato por essas 
questões, uma coisa que logo depois que eu fui para diretoria, três anos atrás. Uma coisa que 
a gente pode muito perceber que, e não é uma qualidade, um defeito só do Sindicato dos 
Metroviários, mas acho que de todos os sindicatos, é uma questão machista, uma questão 
que tem muitos homens, tem pouco espaço para mulheres, para as mulheres, LGBTs então 
nem sem fala. Eu não me engano, acho que antes de mim, de eu estar na diretoria, eu acho 
que a gente só teve um LGBT na diretoria anteriormente. E nisso a gente falando de uma 
categoria de 10 mil, mais de 10 mil metroviários, e, fora os metroviários, mais tantos mil, é 
quase chegando a esse número de terceirizados. A gente via muito uma prioridade de se 
formar essa secretaria, até porque a Secretaria de Mulheres e a Secretaria Racial não 
conseguiam dar uma resposta, é, eram respostas mais formais, não conseguiam dar uma 
resposta efetiva para as questões LGBTs aqui da categoria, como retaliações, como 
preconceito, descriminação, e foi isso. 
 
Entrevistador: Você acha que há uma mudança, no impacto disso no dia a dia da categoria, 
em relação, por exemplo, aos passageiros. Por exemplo, hoje em dia no Metrô todo mundo 
se sente seguro para andar de mãos dadas, qualquer LGBT, ninguém sente medo disso, os 
seguranças estão preparados, isso acaba impactando na sociedade, porque se a pessoa está 
ali e se sente protegida, se sente acolhida, se sente legitimada de andar de mãos dadas, é 
porque é um ambiente de trabalho ali, é um espaço de trabalho, permite que isso aconteça, 
isso foi uma conquista, ao longo dos anos, os seguranças tiveram de aprender. Você entendeu 
o que eu quis dizer? Do todo, né. Da relação com o público, com o usuário, com o 
trabalhador. 
Raquel: Se hoje a gente tem um avanço dos metroviários em relação ao tratamento das 
questões de opressões, essa é uma conquista do sindicato, não da empresa. Muito pelo 
contrário, o que acontece normalmente é que a empresa coloca ali um trabalhador, não dá 
um respaldo, não dá uma carga, não conversa, coloca ali para atuar com a população mais 
diversa, a população de São Paulo. E normalmente o que aquele trabalhador vai fazer, ele 
vai reproduzir o que ele é. Normalmente ele é homofóbico, ele é machista, e ele é racista. 
Então acontece, por exemplo, de a gente ver muitos seguranças que muitas vezes aparecem 
na TV, segurança reprimindo, agredindo. Você coloca um cara ali para trabalhar, você não 
dá um treinamento específico para ele, o cara vai reproduzir o que a sociedade é. E você 
depois vai e pune o cara. Então assim, eu acho que todas essas questões é um avanço do 
sindicato, é uma conquista, uma vitória do sindicato em sempre estar debatendo esses 



192 

assuntos com a categoria. É, então, por exemplo assim, uma questão que muito está colocada 
agora, que é a questão do assédio sexual. 
 
Entrevistador: Como as pessoas se afirmam lésbicas? Se afirmam gays? Trans pelo que o 
Altino contou não tem, só tem as terceirizadas. Como é a afirmação da identidade? Existe 
um grupo grande coletivo LGBT e as pessoas se falam, se assumem? E outra coisa, elas 
relatam preconceito? 
Raquel: É, a gente não é um grupo grande, mas é um grupo que é o reflexo, é uma minoria 
que nunca foi por exemplo, nunca teve como por exemplo, se ocorresse algum episódio de 
discriminação não teria para onde recorrer e com quem falar. Mas, assim, é uma parte das 
LGBTs metroviárias que é organizada politicamente, tem uma parcela bem grande de 
pessoas que não se assume dentro da empresa, no trabalho, e uma parte menor que são 
pessoas que não são organizadas. São LGBTs, mas não são organizadas, tão bem distantes 
assim dessas discussões. É, nós, aí lógico a gente tem muito mais LGBTs nos terceirizados, 
nos serviços de limpeza, de manutenção, são maioria, além de mulheres. No Metrô, a gente 
tem uma trans. 
 
Entrevistador: Funcionária do Metrô? 
Raquel: Funcionária do Metrô, da Estação Consolação. 
 
Entrevistador: Trans mulher? 
Raquel: Mulher. E até então por causa dessa dificuldade de o sindicato ter esse debate na 
categoria foi um momento, foi difícil até se aproximar dela, de a gente se aproximar dela, 
conversar, saber, porque até então ela fisicamente é uma mulher só que o nome, o nome dela 
é masculino. E ela sofreu alguns, ela passou por alguns episódios assim muito tristes. Por 
exemplo, de um chefe chamar ela e falar que ela não podia ir maquiada porque ela chamava 
muito atenção. Só que não teve uma resposta para isso, eu conversei com ela, mas até então 
eu conversei com ela fraternalmente, não como direção, e ela não quis, falou “não quero 
levar isso para frente”. “Eu quero deixar como está, eu venho sem maquiagem.” Então ela 
escolheu não levar isso para frente, não fazer denúncia, não lutar. Mas até então eu entendo 
porque não tinha nada de efetivo. 
 
Entrevistador: Não era organizado. 
Raquel: Isso, não tinha uma luta efetiva, organizada quanto a isso. E eu acho que também 
por toda a questão da vida pregressa de um LGBT, que é de opressão. Então você está num 
trabalho em que você, hoje em São Paulo, um dos trabalhos em que você ganha bem, tem 
uma vida estável, então acho que ela, a maioria, não só ela mas a maioria dos LGBTs não 
quer comprar essa briga, não quer, salvo as que são organizadas. 
 
(...) 
Raquel: Só, você falou que era a última pergunta.  
Entrevistador: Pode falar. 
Raquel: Só uma coisa que eu não falei, mas que também é muito importante, é a questão dos 
terceirizados no Metrô. Os terceirizados são uma força de trabalho muito grande dentro do 
Metrô e é um lugar que é extremamente concentrado por LGBTs, negros, periféricos, 
mulheres. E a questão da homofobia, da discriminação dentro dos terceirizados é muito 
grande. A ideia da Secretaria LGBT é que a gente também possa atender a esses 
trabalhadores. As suas organizações sindicais são puramente formais, não funcionam na 
prática. Então, o intuito também dessa secretária é atender aos trabalhadores terceirizados, 
que os trabalhadores terceirizados tenham um local, um meio de denunciar, de aprender, de 
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estudar, de saber mais, de ser educado, de saber sobre um movimento, de se conhecer mais, 
como um LGBT. E a gente preza muito, a gente faz um trabalho muito forte também, em 
relação aos terceirizados. E assim, denúncias, é todo dia, se eu pegar meu celular, todo dia 
tem alguma coisa que aconteceu com algum terceirizado LGBT. Tem terceirizado trans que 
mandam limpar o banheiro masculino, por exemplo. Então, ela entra no banheiro masculino 
para limpar, porque no documento está um nome masculino, e aí é hostilizada, é agredida. E 
assim, não é ela que veio falar com a gente, não, é denúncia de metroviário, “oh, vem aqui 
porque está acontecendo isso, isso e isso”, “vem conversar aqui”. 
 
Entrevistador: Que absurdo! 
Raquel: Então, só em relação do próprio metroviário saber que tem, dentro do sindicato dele, 
um setor, um lugar, uma secretária que trata desse assunto, que ele pode ligar para a gente e 
dizer está acontecendo isso e isso aquilo, vem para cá, já é um avanço. 
Entrevistador: Sim. 
Raquel: Ele fala assim: “bom, tenho para onde recorrer. Eu tenho com quem falar”. 
Entrevistador: E quando acontece isso, qual é a possibilidade de atuação do sindicato? 
Raquel: Cara, é... 
Entrevistador: Porque ainda tem aquela questão da legitimidade né, da legalidade da 
representação.  
Raquel: A atuação é o seguinte, quem é o responsável, quem é o contratante daquele... 
Entrevistador: É o Metrô. 
Raquel: Metrô. Então é o seguinte, a gente vai. Normalmente se a gente aparece, se a gente 
conversa com um encarregado deles, resolve. Se tem retaliação, aí a gente vai para o Metrô, 
mas normalmente a gente chega lá, a gente conversa, fala, sobre essa questão dessa trans, eu 
fui lá, conversei com a encarregada, falei.  
Entrevistador: Que estação que era? 
Raquel: Era Sacomã. Conversei com a encarregada, falei do problema e ela até falou assim, 
“ah mas, eu não tenho”. 
Entrevistador: Homem. 
Raquel: Homem. “Para mim, ele é homem, para mim o que está escrito aqui é que ele é 
masculino, ele é homem.” E aí, conversando tudo, aí até subiu para a encarregada ali daquele 
setor, ali falei com a encarregada um pouquinho, e resolveu a questão. 
Entrevistador: Colocaram um homem na estação? 
Raquel: Isso. Normalmente não passa disso, mas tem vezes que a gente vai para o Metrô, 
porque o Metrô é corresponsável. 
Entrevistador: É solidário, né? 
Raquel: É. 
Entrevistador: Contratante solidário. 
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Altino de Melo Prazeres Júnior, Sindicato dos Metroviários 
 
Entrevistador: Essa secretaria foi criada em que Congresso, 2013? 
Prazeres Júnior: É. Foi esse último Congresso e foi polêmico. 
 
Entrevistador: Como se deu esse processo?  
Prazeres Júnior: A tese foi de companheiras e companheiros gays que já tinham feito a tese. 
 
Entrevistador: E participaram do Congresso? 
Prazeres Júnior: Participaram do Congresso e defenderam todos os agrupamentos políticos, 
houve resistência de um ou de outro, mas como indivíduo, e depois na categoria teve reação 
também, por exemplo, teve muitos companheiros que usavam inclusive uma expressão 
disfarçada que não era homofóbica, mas na verdade era. Por exemplo, usava uma expressão 
assim, “para que vocês criaram essa porcaria?”. O nome era essa porcaria dessa secretaria 
com tanta coisa para fazer, certo? “Por que vocês não brigam pela categoria e ficam se 
metendo em assuntos externos?”. Isso é assunto interno e externo. Mas houve reação de 
alguns setores da categoria, mas no Congresso passou tranquilo, mas, por exemplo, eu estava 
em alguns grupos de debates, que é dividido em grupos depois, a gente faz as teses, depois 
divide em grupos, depois debate, as teses são aprovadas nos grupos, depois vota no 
Congresso e vota em geral. Eu lembro que teve um rapaz, foi o único rapaz que falou, eu 
queria lembrar o termo que ele usou, foi bastante escandaloso, houve até uma denúncia no 
Congresso, ele teve de dizer que não disse isso, que ele falou que tinha dúvida se não era 
uma doença. Mas o bom é que foi assim, foi isolado, ele não teve apoiadores. 
 
Entrevistador: Mas isso traz que debates também? Porque a realidade de hoje que é diferente 
dos anos 1990, que é diferente dos anos 1980, que é diferente dos anos 2000, dos 1970, por 
exemplo. 
Prazeres Júnior: Sim. 
 
Entrevistador: Isso vai mudando aos poucos, os próprios LGBTs eu acho que tem 
consciência disso, que é uma mudança de comportamento gradativa, tanto é que tem de ter 
briga, discurso, para que essa pauta chegue até o sindicato, categoria, governo, empresa e 
tudo mais, não é do dia para noite.  
Prazeres Júnior: E teve uma conquista. Eu tinha comentado lá, uma das campanhas salariais 
exatamente por esse tema, entrou no convênio médico o direito de do parceiro ter o convênio. 
 
Entrevistador: É o próximo passo. 
Prazeres Júnior: Mas não tinha um coletivo exatamente, não tem, na categoria não tem. Por 
exemplo, tem um coletivo que se reúne, acho que também de mulheres também se reúne, a 
categoria racial nem se reúne muitos, mas tem toda uma tradição. Os LGBTs, por exemplo, 
têm alguns diretores LGBTs na categoria, têm pessoas que participam do movimento que 
são da categoria, que participam, por exemplo, o Marcos Freire é de um desses grupos, mas 
dentro da categoria dizer que tem um grupo organizado e que se reúne, se prepara, põe a 
pauta, não exatamente. Por isso que a ideia da Secretaria foi para isso, para que desse uma 
organizada de uma forma organiza apoiada oficialmente pelo sindicato para que isso fosse 
tema. 
 
Entrevistador: Essa organização então é para quê? Para reivindicação de direitos? 
Prazeres Júnior: Isso. 
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Entrevistador: Qual é a função dessa Secretaria? 
Prazeres Júnior: A Secretaria tem assim, tem dois focos, um é que se concretiza a pauta 
LGBT em propostas concretas para a empresa, desde direitos até mesmo campanhas internas 
e externas, por exemplo, eu vou fazer uma referência das mulheres. Por exemplo, o tema das 
mulheres a gente fez várias pautas, vira e mexe tem reunião com a empresa para discutir. Por 
exemplo, nós queremos que o número de seguranças mulheres fosse metade dos seguranças 
que existem, a maioria são homens, inclusive no próprio concurso é dito dessa forma, as 
vagas que são para homens e para mulheres, amplamente mais para homem do que para 
mulher. E a gente fala que o número de usuários, mais da metade, são mulheres, portanto as 
mulheres são mais seguras quando a guarda aqui é por mulheres, quando são casos por 
assédio sexual. 
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Cleonice Caetano Souza, Sindicato dos Comerciários 
 
Entrevistador: Cleonice, é o seguinte, eu preciso saber como foi a aproximação histórica do 
movimento sindical ou das demandas LGBT dentro da sua Secretaria, como ela foi criada, 
como se estruturou isso. Foi em 2000... Foi nos anos 1990... Como começou essa história. 
Cleonice: Na verdade, nós temos cerca de nove anos de participação dentro da Feira Cultural 
LGBT e oito anos dentro da Parada LGBT. Então uma demanda, porque nós estamos há 
muito tempo discutindo a questão da diversidade, esse departamento é o departamento do 
Serviço Social e Previdenciária/Secretaria da Diversidade, pelos diversos temas que nós 
discutimos aqui dentro. Então nós passamos a questão racial, a questão da deficiência, a 
violência doméstica, a questão do trabalho infantil, e tantos outros temas que nós abordamos, 
como a saúde do trabalhador, e dentro da saúde do trabalhador nós começamos a 
transversalizar todas essas temáticas, porque quando vamos falar da saúde da classe 
trabalhadora temos de falar de homens e de mulheres, e também em relação quanto ao 
trabalho infantil, bem como a situação dos idosos. E quando nós começamos a discutir a 
questão da orientação sexual, foi onde pensamos, se nós somos de uma categoria negociária, 
onde a maior parte são mulheres que trabalham e também dentro desse quadro nós temos a 
população LGBT, que são trabalhadores, que são funcionários dentro dessas empresas, lojas, 
supermercados, principalmente nos shoppings, e que também, sem dúvida, são 
consumidores. Começamos a pensar na questão da Parada, a Parada que ainda hoje é feita 
na Paulista, porque traz um grande atrativo para a cidade de São Paulo, a indagação era como 
tratar essas pessoas, como lidar com essas diferenças e principalmente dentro do movimento 
sindical que é uma classe ainda muito homofóbica e que tem um preconceito muito grande. 
E nós começamos então participando da Feira e da Parada e depois começamos a ter ciclos 
de debates, porque percebemos que nossa realidade está bem próxima dessa população. 
 
Entrevistador: Essa questão do preconceito, entre os colegas, que vocês relataram o caso, e 
de clientes, há algum relato? Há algum caso de clientes que chegam à loja, ou a um mercado? 
Cleonice: Assim, aí nesse caso eles não estariam buscando ao sindicato essa questão de um 
processo.  
Entrevistador: É empresarial, não é?  
Cleonice: Sim, é empresarial. Mas, inclusive, nós temos um júri simulado, onde nós 
simulamos situações, então nós falamos da cutucada, sabe? Síndrome do cotovelo. Isso, 
porque no comércio tem a vez para vender. Então se é minha vez, e está entrando um gay, 
uma lésbica ou uma trans, então dá aquela cutucada, logo o cliente percebe, aí no caso, eles 
percebem, muitas vezes dá processos para a empresa e tudo mais. Mas pode acontecer 
também de o cliente não querer, aceitar ser atendido por um gay, ou não querer ser atendido 
por um negro ou uma negra. Então, acontece muito, porém, nesse caso não é trabalhista, e 
desse modo, não nos recorre, mas mesmo quando não trabalhista que recorrem a nós, 
procuramos orientar. Você perguntou a respeito dos trans no comércio. Basta dar uma volta 
no comércio, principalmente no shopping, nas lojas de roupa, você não encontra, algumas 
empresas, ou até mesmo grandes redes, você pode encontrar trans, porque os proprietários 
sofreram alguns processos, e por assinar um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, eles 
acabam contratando. Nesse caso, os trans, é bem mais difícil de encontrar. 
 
Entrevistador: Mas tem empresa que teve de assinar o TAC para contratar? Você pode me 
dizer o nome? 
Cleonice: Eu posso falar? 
Entrevistador: Essa parte a gente não coloca no doutorado. 
Cleonice: XXXXXXX. 
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Entrevistador: XXXXXXX? 
Cleonice: O XXXXXXX sofreu vários processos de discriminação racial, da questão da 
LGBTfobia, a acabou tendo de assinar um TAC. 
(...) 
Cleonice: Porque nós temos o ciclo de debates, com a população LGBT, em que nós 
trazemos várias pessoas para discutir as questões do LGBT na escola, na religião, no 
Judiciário, em situações de rua, então nós nos propusemos a fazer o debate. E eles mesmos 
acham bacana, as empresas que contratam: então, a empresa X contrata. E nós explicamos: 
contrata por causa dessa condição. E nós discutimos muito essa questão de obrigatoriedade, 
algumas pessoas nos dizem: “Mas, isso já é discriminação, está contratando por obrigação”. 
Se não for dessa forma, nós nunca conseguiremos uma igualdade. Nós não vamos mudar a 
nossa cultura. Então, tem de haver as cotas, infelizmente. É obrigatório, é um mal necessário, 
tem de ter cotas. Então para a população LGBT estar enquadrada no mercado de trabalho de 
alguma forma tem de ser obrigatório, infelizmente, não é pela competência da pessoa, se nos 
movimentos sindicais não começarmos a fazer discussões acerca desse tema, nunca vamos 
mudar essa nossa realidade. 
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Ricardo Patah, Sindicato dos Comerciários 
 
Entrevistador: Nas Arcadas. E eu trato de direito LGBT e movimento sindical e aí eu peguei 
alguns sindicatos aqui de São Paulo, peguei três, porque não dá para pegar todo o universo, 
peguei o Sindicato dos Comerciários, peguei o Sindicato dos Metroviários e o Sindicato dos 
Químicos, para ter um do comércio, um dos serviços e um da indústria, e mostrar como que 
está sendo articulado e qual é a preocupação do sindicato com esses trabalhadores. Então, 
na verdade, é uma entrevista mais aberta, eu vou fazer, para não tomar muito o seu tempo, 
cinco perguntinhas e bem abertas mesmo, não vou entrar em questões jurídicas específicas, 
mas falar um pouco da importância do sindicato para esses trabalhadores. Então, a primeira 
pergunta que eu tenho para você é a seguinte: Como o sindicato pode e deve atuar para 
minimizar, diminuir e erradicar preconceito de orientação sexual? Vocês têm uma secretaria. 
Como você avalia esse trabalho? 
Patah: Bom, nós temos já de longa data feito um trabalho nesse sentido de toda e qualquer 
discriminação, começando no trabalho, por exemplo, com afrodescendente, onde nós 
fizemos o estudo e nós percebemos que o comércio, em especial, lojas e shoppings, não 
contratam afrodescendente e quando contratam, contratam com valores abaixo do branco, aí 
fizemos um... Foi o primeiro acordo no mundo, não foi só no Brasil, de cotas de 
afrodescendentes na área do comércio, começando na área do supermercado, com 20%, e 
em algumas lojas da mesma forma. Não conseguimos ainda generalizar em lojas, ou seja, há 
discriminação por mais que muitas pessoas não enxerguem, existe de várias formas, de várias 
maneiras. A mulher é discriminada, ainda temos a mulher ganhando 30% menos do que o 
homem e assim por diante. Na questão da diversidade, é mais ainda agravante a 
discriminação, mas na área do comércio, como você está fazendo uma pesquisa em serviços 
e indústria, do comércio. Na área do comércio, talvez nós estejamos bem mais adiantados 
do que na área da indústria. Na área da indústria, a gente percebe no caso do movimento 
sindical que há uma discriminação, uma brincadeira, coisas colocadas como brincadeiras, 
mas a gente percebe, efetivamente, o grau de compreensão ou incompreensão dos dirigentes, 
de uma forma geral, para com esse tema, um tema tão sensível. E o trabalho que nós estamos 
desenvolvendo, na mesma linha de outras discriminações, é exatamente buscar alternativas, 
até nas próprias negociações coletivas, de caminhar, efetivamente, para a não discriminação. 
É como eu disse na área do comércio, não temos um estudo claro do tema em termos de 
número de pessoas, mas, por fim, eu tenho uma compreensão, eu imagino que tenha uma 
quantidade muito grande de trabalhadores que tenham, vamos dizer, as suas opções sexuais 
diferentes daquelas que se consideram culturalmente muito elevadas, eu imagino que no 
mínimo, no mínimo, 10% dos trabalhadores na área do comércio são gays. E nós temos 
tentado matérias em nossos jornais, revistas, site, sempre valorizando essa questão da 
igualdade e oportunidade. Nós temos participado já há muito tempo dos desfiles da Parada 
gay, melhor dizendo, nós temos até um caminhão, ou melhor, alugamos, investimos, para 
realmente despertar na sociedade a importância de nós estarmos trabalhando de forma 
sempre confortável, que não haja desconforto, brincadeiras, bullying ou qualquer coisa de 
situação que possa discriminar. Então o sindicato, eu me orgulho muito de presidir um 
sindicato, porque nós temos vários diretores e diretoras, mas em especial a Cléo, ela tem 
feito um trabalho muito especial nessa área da valorização efetiva de todas as pessoas, 
independente de credo, independente da opção sexual, independente da cor, independente... 
São todos seres humanos e têm de ser tratados da mesma forma. 
 
Entrevistador: Certo, mas, e pressão jurídica? Por exemplo, sindicato com cláusula, com... 
Isso pressiona? Tem um impacto prático? Porque no mundo das letras ali, a gente que é do 
direito, a gente sabe às vezes pode virar letra morta, não é? 
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Patah: É. Não, mas no nosso caso, não é bem letra morta porque existe uma cláusula da 
igualdade e oportunidade, onde está já incorporado, com certeza absoluta, todas as questões. 
E aí tem consequências como o assédio moral... Então, quer dizer, todo e qualquer tipo de 
situação que possa ocorrer, juridicamente, o sindicato tem instrumentos para penalizar ou 
resgatar o direito violado da pessoa que se sentir prejudicada. 
 


