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RESUMO 

 

O presente trabalho trata sobre a relação entre mulheres trans* e o mercado de trabalho, 

compreendendo que, por fazerem parte de uma minoria, a inserção e a permanência destas 

mulheres neste mercado apresenta características desafiadoras, maiores e diversas daquelas já 

presentes no cotidiano laboral. Neste cenário, a literatura indica que a maior parte das 

mulheres trans* recorre ao mercado informal para garantir o seu sustento e sobrevivência. A 

pesquisa, qualitativa e descritiva, objetivou compreender a relação entre mulheres trans* e o 

mercado de trabalho de Mossoró (RN), a partir da escuta da narrativa de cinco mulheres 

trans*. Para tanto, utilizou-se a entrevista semiestruturada, principalmente via WhatsApp, 

como técnica de coleta de dados. Os dados obtidos foram analisados através da técnica de 

análise de conteúdo. Entre os resultados discutidos, encontra-se a confirmação da dificuldade 

de obtenção de empregos formais, ainda que todas elas tenham relatado atuar em mercados 

formais. No que concerne à formação, todas as entrevistadas concluíram o Ensino Médio, mas 

apenas uma se encontra no ambiente universitário. O apoio familiar que tiveram e a 

possibilidade de escolarização podem ter sido fatores que interferiram na definição de uma 

realidade laboral mais favorável que a da maioria da população trans*. Em relação ao sentido 

do trabalho, observa-se que é percebido na sua forma básica de garantia de sobrevivência, 

sem se apresentar como fator de aprendizagem, desenvolvimento individual ou fonte de 

satisfação pessoal. Destaca-se, ainda, entre os resultados, a narrativa de violências simbólicas 

no cotidiano laboral. Apesar de nenhuma das entrevistadas relatar agressões físicas ou 

agressões verbais explícitas em seu ambiente de trabalho, faz-se presente o relato de piadas, 

risadas e discursos de ódio. 

 

Palavras-chave: Mulheres trans*. Mercado de trabalho. Mossoró (RN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study deals with the relationship between trans* women and the labor market, 

understanding that, once they are part of a minority, the insertion and permanence of these 

women in this market presents challenging characteristics, bigger and different from those 

already present in daily work. In this scenario, the literature indicates that most trans* women 

are part of the informal market to ensure their livelihood and survival. The research, 

qualitative and descriptive, aimed to understand the relationship between trans* women and 

the labor market of Mossoró (RN), from listening to the narrative of five trans* women. For 

that, the semi-structured interview, mainly via WhatsApp, was used as data collection 

technique. The obtained data were analyzed through the technique of content analysis. Among 

the results discussed, we find the confirmation of the difficulty of obtaining formal jobs, even 

though all of them have reported working in formal markets. As far as training is concerned, 

all the interviewees finished High School, but only one is in the university environment. The 

family support they had and the possibility of schooling may have been factors that interfered 

in the definition of a more favorable labor reality than that of the majority of the trans* 

population. Regarding the meaning of work, it is observed that it is perceived in its basic form 

of guarantee of survival, without presenting itself as a learning factor, individual development 

or source of personal satisfaction. Also, among the results, the narrative of symbolic violence 

in daily work is highlighted. Although none of the interviewees report physical aggression or 

explicit verbal aggression in their work environment, there is a report of jokes, laughter and 

hate speech. 

 

Keywords: Trans* women. Labor market. Mossoró (RN). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ato de trabalhar, ao longo da história, sempre desempenhou um papel de extrema 

importância para o ser humano, sendo, este ato, necessário para sua subsistência. De acordo 

com Handy (1978), o trabalho é vital e pode ser visto como parte inseparável da existência 

humana.  

Barroso (2010) destaca que o trabalho sempre foi objeto de transformação da 

realidade.  Complementando o exposto, Aranha (1996, p. 37) ressalta que: 

 
O trabalho – que é a ação transformadora do homem sobre a natureza – 

modifica também a maneira de pensar, agir e sentir, de modo que nunca 

permanecemos os mesmos ao fim de uma atividade, qualquer que ela seja. É 

nesse sentido que dizemos que, pelo trabalho, o homem se autoproduz, ao 

mesmo tempo em que produz sua própria cultura. 

 

Segundo Araújo e Sachuk (2007), trabalho e realização humana estão intrinsecamente 

relacionados, e essa relação é tão antiga quanto a história da humanidade, pois o trabalho está 

presente desde as sociedades primitivas até as sociedades atuais. Em uma abordagem 

histórica, mais do que um meio de obtenção de dinheiro em troca de esforço, o trabalho pode 

ser visto como uma fonte de alegria e satisfação, já que, com o trabalho, podemos conferir um 

propósito específico à vida e, até mesmo, revigorá-la (SCHAUFELI; DIJKSTRA; 

VAZQUEZ, 2013). Bom Sucesso (1997, p. 36) afirma que o trabalho: 

 
é a forma como o homem, por um lado, interage e transforma o meio 

ambiente, assegurando a sobrevivência, e, por outro, estabelece relações 

interpessoais, que teoricamente serviriam para reforçar a sua identidade e o 

senso de contribuição. 

 

Dejours (2007, p. 21) expõe que “o trabalho é e continuará central em face da 

construção da identidade e da saúde, da realização pessoal, da formação das relações entre 

homens e mulheres, da evolução da convivência e da cultura”. Destarte, o trabalho é um dos 

principais papéis que os indivíduos atuam, uma vez que é fonte de interação, logo, se mostra 

como um fator importante para o processo de identidade do indivíduo, pois é como este se 

apresenta perante a sociedade. Por isso, habitualmente são vistos sujeitos serem reconhecidos 

pelas pessoas por “Joãozinho sapateiro” ou “Ana costureira”, uma vez que o trabalho dá 

sentido e ajuda a construir a identidade, individual e social, e o dia a dia dos seres humanos 

(DRUCKER, 1972).  
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Contudo, durante a história, o trabalho se apresentou de diversas formas e pode ser 

abordado de perspectivas distintas: homem artesão, homem servo e homem operário foram 

algumas das diversas faces do trabalhador. De acordo com Albornoz (2004), os estudiosos 

supõem que a história da palavra trabalho se refere à passagem pré-histórica da cultura da 

caça e da pesca para a cultura agrária baseada na criação de animais e no plantio, e, 

posteriormente, para a cultura industrial. 

Desse modo, a forma de trabalhar esteve em constantes transformações, conforme as 

necessidades e os desejos do homem se modificavam e, concomitantemente, consoante as 

mudanças estruturais da sociedade e dos meios de organização da produção. Tais 

transformações não estão superadas, pois são contínuas e perduram na contemporaneidade. 

Principalmente nas últimas décadas, profundas mudanças nas relações do trabalho se 

concretizaram. De acordo com Antunes (2009), ocorreram mutações intensas, econômicas, 

sociais, políticas, ideológicas, com fortes repercussões no ideário, na subjetividade e nos 

valores constitutivos da classe trabalhadora. 

A globalização, os avanços tecnológicos e a precarização das relações trabalhistas são 

alguns dos fatores que contribuíram e contribuem para um mercado de trabalho cada vez mais 

acirrado, exigindo que o trabalhador tenha um perfil multifacetado. Conforme exposto por 

Monteiro (2017), a crise, a recessão, o fechamento de postos de trabalho, a queda de 

contratações via CLT, a globalização e o aumento do empreendedorismo fazem com que o 

mercado de trabalho exija um novo perfil de profissional: o que está em constante mutação, 

que consegue ser multitarefa em um mercado em frequente mudança. 

No que se refere ao mercado de trabalho, Dutra (2002) entende que este pode ser 

definido como o conjunto de oportunidades de trabalho oferecido pelas organizações, bem 

como o conjunto das pessoas dispostas a oferecer sua força. Ainda de acordo com o autor, é 

um espaço de negociação e de troca em um processo de conciliação de interesses complexos.  

Oliveira e Piccinini (2011) ressaltam que o conceito de mercado de trabalho, o qual 

permeia grande parte das discussões da sociologia e da economia, deve ser analisado 

constantemente, pois está sempre se modificando e dando origem a múltiplas formas de 

compreender como estas relações se efetuam, indo além da visão de um lugar onde ofertas e 

demandas se confrontam, requerendo estabelecer referência ao grupo, tipo de trabalho, nação 

e histórico. Por isso, os autores manifestam que considerá-lo como um conceito arrematado, 

sem revisitá-lo e questioná-lo ao longo do tempo, implica negar o caráter dinâmico da 

sociedade. 
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Observando a história do trabalho e os seus personagens, identifica-se que alguns 

grupos foram marginalizados e excluídos deste mercado, como os negros, as mulheres e os 

homossexuais. Com bastante esforço de organização e luta, junto a um concomitante processo 

do capitalismo em buscar cada vez mais nichos de mercado, alguns grupos minoritários têm 

alcançado espaço, tanto no mercado de trabalho, como sendo alvo de investidas para o 

consumo.  

Por outro lado, os transgêneros
1
 não são vistos com tanta frequência nestes espaços, o 

que indica que estão tendo seu direito constitucional de ter uma vida digna negado. Abílio 

(2016) afirma que a diversidade sexual e de gênero desperta rejeições variadas em 

diferenciados segmentos sociais porque é vista, por muitos, como um misto de pecado-

doença-crime. Desta forma, para o autor, as pessoas trans* tornam-se um dos agrupamentos 

mais atingidos pelas complexas lógicas de intolerância, preconceito e discriminação. 

A designação pessoa trans* se coloca em oposição à definição de pessoa cisgênero, 

que possui uma identidade de gênero em acordo com o sexo biológico que lhe foi designado, 

e, tal desvio da norma, segundo Barbosa e Silva (2017), produz invisibilidade desta 

população, resultando em marginalização e destituição de diretos presentes na própria 

Constituição Federal. Esta distinção resulta em desigualdade na hora da efetivação dos 

direitos e confere uma diferença entre o “dever ser” e o “ser”, e, também, entre “ter o direito” 

e “ter efetivado esse direito” (BARBOSA, 2015). Isto é especialmente manifesto no que se 

refere à participação das pessoas trans* no mercado de trabalho. 

Segundo um estudo feito pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

(ANTRA), 90% das pessoas trans* estão se prostituindo no Brasil, por isso a dificuldade em 

vê-los nos mercados formais. De acordo com Lapa (2013, online), especialista em Gênero e 

Sexualidade e pós-graduanda em Educação Sexual, “ainda que as pessoas trans queiram 

arranjar um emprego com rotina, horário de trabalho e carteira assinada, o preconceito fica 

evidente quando elas se candidatam a uma vaga”. Complementando o exposto, Martins (2017, 

online) analisa que: 

 
Travestis, mulheres e homens transexuais passam por humilhações no 

mercado de trabalho tão e somente por serem quem são. Embora iniciativas 

do poder público e da esfera privada estejam tentando mudar esse cenário, 

ainda é enorme o preconceito contra este segmento da população que, pela 

falta de opções, acaba empurrado para o mercado informal de trabalho.  

                                                           
1
 Conceito “guarda-chuva” que “abrange o grupo diversificado de pessoas que não se identificam, em 

graus diferentes, com comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado 

quando de seu nascimento” (JESUS, 2012, p. 14). Neste trabalho, os conceitos transgênero, transexual 

e travesti serão utilizados de forma intercambiável, e, assim escritos: trans*. 
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Diante deste contexto, pode-se inferir que um papel importante na transformação desta 

realidade cabe aos gestores das organizações de produção ao “reconhecer o valor da 

diversidade e, depois, procurar ativamente beneficiar-se das diferenças da força de trabalho” 

(ZAULI et al., 2013, p. 14). Assim, para se beneficiar desta diversidade, Zauli et al. (2013) 

ressaltam que é preciso ter uma política sólida de igualdade de oportunidades, uma vez que o 

benefício de tal diversidade é apenas o fim, enquanto que os processos e as políticas de 

igualdade de oportunidades são o meio. 

A partir da compreensão da complexidade deste cenário, destacando-se a 

marginalização laboral das pessoas trans*, algumas questões se destacam: como o mercado de 

trabalho em municípios de porte médio se apresenta para as minorias? Como as pessoas 

trans* percebem a possibilidade de inserção neste mercado? Quais as especificidades da 

vivência laboral de pessoas trans* em Mossoró e como o trabalho, como elemento de 

formação da identidade, contribui ou dificulta o processo de inclusão social? Dado o 

machismo, como essa realidade afeta homens e mulheres trans*? E, mais especificamente, 

como se dá a relação entre mulheres trans* e mercado de trabalho no município de Mossoró? 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A fim de buscar elementos que ajudem a discutir as questões norteadoras deste 

trabalho, foram desenvolvidos os seguintes objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Compreender a relação entre mulheres trans* e o mercado de trabalho de Mossoró 

(RN) a partir da narrativa sobre suas vivências laborais. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Registrar as narrativas de formação e inserção profissional das mulheres trans*; 

b) Identificar as áreas laborais em que atuam as mulheres trans*;  

c) Descrever como as mulheres trans* experienciam seu cotidiano laboral; 

d) Descrever as relações do trabalho na perspectiva de uma mulher trans*. 
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1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Cada vez mais competitivo, está gradativamente difícil se inserir e se manter no 

mercado de trabalho. Para as minorias, entretanto, a realidade é ainda pior. A comunidade 

trans*, pertencente a este grupo, enfrenta desafios diários em sua vida pessoal e social, reflexo 

de discriminações construídas histórica e culturalmente. Estes preconceitos se tornam ainda 

mais notórios em suas vidas profissionais, tanto na hora de tentar conseguir um emprego, 

quanto no processo de permanecer nele. Observando os perfis das pessoas empregadas em 

organizações, especialmente privadas, é possível perceber a ausência significativa de pessoas 

trans*. 

Este atual cenário torna relevante não só a realização de pesquisas que revelem esta 

marginalização, tais como este, que oportunize ao próprio grupo excluído narrar sua vivência, 

abrindo um canal de registro e análise de sua participação no mercado de trabalho, bem como 

de suas expectativas, possibilitando novos olhares para a realidade de pessoas trans* e sua 

relação com este mercado. 

É um estudo que se mostra pertinente, também, pelo momento sócio-histórico em que 

se inscreve, dado que o capitalismo tem se reinventado justamente neste contexto de 

flexibilidade laboral, acentuando as desigualdades, aumentando o desemprego e precarizando 

os direitos trabalhistas. Como se identifica no cenário mundial, estes processos acentuam os 

preconceitos, aumentam a violência física e simbólica cometida contra as minorias e privam 

estes grupos de uma vivência de inclusão social igualitária, inclusive no universo laboral. 
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2 A COMUNIDADE TRANS* 

 

2.1 ORIENTAÇÃO SEXUAL, SEXO E IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

Orientação sexual, sexo biológico e identidade de gênero possuem conceitos distintos 

e merecem atenção, sendo objetos de diversos estudos no Brasil e no mundo. A orientação 

sexual, de acordo com a Rede Nacional de Pessoas Trans (2018, p. 4), “é para onde o nosso 

desejo está direcionado, ou seja, é a maneira que uma pessoa sente atração e/ou relação 

emocional, afetiva ou sexual pelo outro”. Ainda de acordo com o grupo, há três orientações 

sexuais preponderantes: heterossexuais, homossexuais e bissexuais. Para Silva (2016, p. 20), a 

orientação sexual “refere-se ao sexo ou ao gênero que constitui o objeto de desejo de uma 

pessoa no qual não está implicado consciência nem intenção, assim como também não 

necessariamente descreve uma condição da pessoa”.  

Giddens (2012) expõe que a heterossexualidade é a atração sexual ou romântica por 

pessoas do sexo/gênero oposto, enquanto que a homossexualidade é a atração sexual ou 

romântica por pessoas do mesmo sexo/gênero. Referindo-se a homossexualidade, o autor 

evidencia que os termos mais comumente usados são: gay, em referência aos homossexuais 

do sexo masculino; lésbica, para mulheres homossexuais; e bi, como abreviatura para 

bissexuais, que se sentem atraídos pelos dois sexos/gêneros.  

Observando a evolução da humanidade, Grossi (1998, p. 09) vai expor que: 

 
Para a maior parte das pessoas em nossa cultura, a heterossexualidade, ou 

seja, a atração erótica de indivíduos de um sexo pelos de outro, é um algo 

“instintivo” da espécie humana em vistas da sua autoperpetuação pela 

reprodução. Sexo e reprodução são, portanto, vistos nas sociedades 

ocidentais como intrinsecamente relacionados entre si, pois se considera a 

reprodução como envolvendo apenas os dois indivíduos, de sexos diferentes, 

que se relacionaram sexualmente. 

 

Por outro lado, ainda de acordo com a autora (1998, p. 09): 

 
[...] Costuma-se classificar indivíduos que mantêm relações sexuais e/ou 

afetivas com outros do mesmo sexo como homossexuais, uma categoria que 

remete imediatamente, no imaginário ocidental, à ideia de doença, perversão 

ou anormalidade. 

 

Neste contexto, pode-se dizer que, na sociedade ocidental, predomina a 

heteronormatividade (ou seja, tomar uma posição de desejo como norma), resultando em 

preconceito e situações nas quais orientações sexuais diversas sofrem marginalização, 
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perseguição ou são ignoradas por práticas sociais, crenças ou políticas. A heteronormatividade 

não é relacionada às práticas e desejos sexuais heterossexuais, mas à compreensão de que se 

trata de um regime sexual normativo que organiza a sociedade de acordo com seus princípios, 

extrapolando as práticas sexuais. Tal regime compreende instituições, estruturas de 

pensamento e orientações práticas, que não apenas apresenta a heterossexualidade como a 

forma organizada e normal de sexualidade, mas, também, correta e privilegiada. Por isso, 

projeta-se como objetivo ideal ou moral, concretizando-se em uma linguagem básica que 

permeia os aspectos pessoais e sociais (BERLANT; WARNER, 2002). 

Para Silva (2016) e Giddens (2012) é importante que não se pense que a orientação 

sexual resulte de escolhas racionais dos sujeitos, por conseguinte, não se deve falar “opção 

sexual”, já que a dimensão do desejo não cabe numa escolha lógica ou baseada na razão. 

Destaca-se, ainda, que a orientação sexual não se confunde com a identidade de gênero. 

Enquanto o primeiro se refere às relações, ao direcionamento do desejo em relação à 

exterioridade, a identidade de gênero refere-se a um processo interno, de como os sujeitos se 

sentem e se identificam em relação ao seu próprio sexo/gênero. Para melhor discutir essa 

definição, também é necessário discutir as definições de sexo biológico e gênero. 

O sexo biológico refere-se ao órgão sexual de nascença, indicando diferenças 

anatômicas e fisiológicas que definem os respectivos corpos (GIDDENS, 2012). Às vezes, o 

órgão sexual aparece simultaneamente em um mesmo indivíduo, resultando em 

intersexualidade. Ressalta-se que, apesar da naturalização inerente à compreensão da biologia 

como um dado da “natureza”, o sexo é uma construção social. A designação de masculino e 

feminino a partir das características biológicas visíveis é uma construção histórica, passível de 

genealogia (SCOTT, 1999).  

Conforme Butler (2010), o processo de naturalização do sexo é uma forma de garantir 

para o mesmo um status pré-discursivo, pré-cultural e, consequentemente, a-histórico. De 

forma convergente, Scott (1999) não nega as diferenças entre corpos sexuados, mas destaca 

que o mais relevante é como se constroem significados culturais para tais diferenças, que dão 

sentido para práticas a eles relacionadas, posicionando-as dentro de relações hierárquicas. 

Assim, se o corpo é sempre compreendido a partir de uma referência social, o conceito de 

sexo se submete ao de gênero, não fazendo sentido, pois, manter a relação entre sexo e 

natureza, sendo a natureza dada e inquestionável, já que a própria separação natureza e cultura 

é um produto cultural (NICHOLSON, 2000).  

Isto posto, desde criança o ser humano é ensinado a agir e a ter uma determinada 

aparência, de acordo com o sexo biológico que lhe é imputado. Se havia ultrassonografia, esse 
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sexo foi determinado antes do nascimento; se não, tal processo se dá a seguir do parto. Essa 

construção do sexo não é um fato biológico, mas, sim, social (JESUS, 2012), influenciado 

pelos costumes e comportamentos de uma sociedade. Discutindo a expectativa da mãe sobre o 

sexo do bebê, Bento (2011, p. 550) expõe que: 

 
[...] A materialidade do corpo só adquire vida inteligível quando se anuncia o 

sexo do feto. Toda a eficácia simbólica das palavras proferidas pelo/a 

médico/a está em seu poder mágico de gerar expectativas que serão 

materializadas posteriormente em brinquedos, cores, modelos de roupas e 

projetos para o/a futuro/a filho/a antes mesmo de o corpo vir ao mundo. 

Quando a criança nasce, encontrará uma complexa rede de desejos e 

expectativas para seu futuro, levando-se em consideração para projetá-la o 

fato de ser um/a menino/menina, ou seja, ser um corpo que tem um/a 

pênis/vagina. Essas expectativas são estruturadas numa complexa rede de 

pressuposições sobre comportamentos, gostos e subjetividades que acabam 

por antecipar o efeito que se supunha causa. Os brinquedos, as cores das 

roupas e outros acessórios que comporão o enxoval são escolhidos levando-

se em conta o que seria mais apropriado e natural para uma vagina e um 

pênis. 

 

Contudo, o processo de desenvolvimento da identidade de gênero não é um dado 

natural e pode ter variações, resultando em um desconforto e falta de identificação com o que 

foi designado. O DSM-5 (2014), manual que aborda classificação e diagnóstico na área da 

saúde mental, expõe que disforia de gênero refere-se ao descontentamento afetivo/cognitivo 

de um indivíduo com o gênero designado ao nascer. De acordo com Brym et al. (2013, p. 

263): 

 
Para a maioria das pessoas, a socialização de gênero pela família, pela escola 

e pelos meios de comunicação de massa, tem um poder coercitivo 

suficientemente forte para conformá-las aos papéis de gênero convencionais, 

e essa socialização de gênero é sustentada nas interações da vida cotidiana. 

Uma minoria de pessoas, entretanto, resiste aos papéis de gênero 

convencionais. 

 

Conforme a Rede Nacional de Pessoas Trans (2018), a identidade de gênero diz 

respeito ao gênero que a pessoa se vê, se sente e se autoidentifica pertencer socialmente: 

homem, mulher ou não-binário (a pessoa que possui uma identidade de gênero que não é 

exclusivamente masculina, nem feminina). Seguindo os Princípios de Yogykarta (2018, p. 

07), responsáveis pela aplicação da legislação internacional de Direitos Humanos em relação 

aos LGBTs, a identidade de gênero é “a profundamente sentida experiência interna e 

individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no 

nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo e outras expressões de gênero”. Desta forma, 
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o que importa, na definição do que é ser homem ou mulher, não são os cromossomos ou a 

conformação genital, mas a autopercepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente 

(JESUS, 2012).  

É o que acontece com indivíduos transgêneros, que expressam identidades diferentes 

ao sexo biológico que lhes foi designado. Jesus (2012, p. 14) ressalta que a palavra 

transgênero “abrange o grupo diversificado de pessoas que não se identificam, em graus 

diferentes, com comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado 

quando de seu nascimento”. 

Destarte, transgênero apresenta-se como um termo “guarda-chuva”, que reúne as 

identidades que, de alguma forma e em algum grau, descumprem, violam, ferem e/ou 

afrontam o dispositivo binário de gênero (LANZ, 2014). Ainda de acordo com Lanz (2014), 

travestis, transexuais, “crossdressers” e “drag queens” podem ser consideradas parte dessas 

identidades gênero-divergentes. 

Por vezes, travestis e transexuais são apresentados como sinônimos. Benjamim (1953), 

em Barbosa (2013), vai afirmar que a grande diferença entre travestis e transexuais está na 

relação que cada qual mantém com seu respectivo órgão genital e com o desejo da cirurgia de 

transgenitalização. De acordo com o médico, conhecido pelos seus trabalhos sobre 

sexualidade, travestis não desejariam esta cirurgia e sentiriam prazer com o pênis, enquanto 

que os transexuais a desejariam e sentiriam desconforto e profunda infelicidade em relação ao 

pênis. Ainda segundo Benjamim (1953), em Barbosa (2013), travestis não se sentiriam 

mulheres, já transexuais afirmariam que sempre foram.  

Corroborando com o autor, Ramsey (1998) afirma que transexuais são indivíduos que 

buscam tratamento hormonal permanente e/ou cirurgia de redesignação sexual, completaram 

algumas fases de tratamento hormonal e/ou cirurgia de redesignação sexual ou que aspiram a 

um tratamento hormonal e/ou a uma cirurgia de redesignação sexual. Para o autor, o processo 

transexual, que termina em cirurgia, é a busca consistente de integração física, emocional, 

social, espiritual e sexual. 

Por outro lado, Jesus (2012, p. 8) afirma que “o que determina a condição transexual é 

como as pessoas se identificam, e não um procedimento cirúrgico. Assim, muitas pessoas que 

hoje se consideram travestis, seriam, em teoria, transexuais”. De forma convergente, o DSM-5 

(2014, p. 451) considera transexual: 

 
[...] o indivíduo que busca ou que passa por uma transição social de 

masculino para feminino ou de feminino para masculino, o que, em muitos 
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casos (mas não em todos), envolve também uma transição somática por 

tratamento hormonal e cirurgia genital (cirurgia de redesignação sexual). 

 

Entretanto, autores como Petry e Meyer (2011) destacam que sustentar o debate a 

partir do caráter diagnóstico de doença psíquica corrobora o caráter de normalidade 

compulsória da heteronormatividade, que se destacaria do caráter anormal com o qual se 

caracterizaria outras vivências sexuais e expressões de gênero, marginalizando os sujeitos que 

não se adequam ou se enequadram na premissa culturalmente instituída e socialmente 

naturalizada de sexo-gênero-sexualidade. 

No que se refere à identidade travesti, Jesus (2012, p. 9) expõe que são “pessoas que 

vivenciam papéis de gênero feminino, mas não se reconhecem como homens ou como 

mulheres, mas como membros de um terceiro gênero ou de um não-gênero”. Grossi (1998) 

expõe em sua pesquisa, após indagações, que não crê na existência de um terceiro sexo, já que 

existem apenas dois grandes modelos de identidade de gênero: o masculino e o feminino. 

Sobre travestis, Pelúcio (2009, p. 44) vai expor que: 

 
São pessoas que se entendem como homens que gostam de se relacionar 

sexual e afetivamente com outros homens, mas que para tanto procuram 

inserir em seus corpos símbolos do que é socialmente tido como próprio do 

feminino. Não desejam, porém, extirpar sua genitália, com a qual, 

geralmente, convivem sem grandes conflitos. 

 

Leite Júnior (2008), durante o desenvolvimento de seu estudo, manifesta que 

identificar-se como travesti ou transexual era, às vezes, apenas uma questão situacional, que 

dependia do lugar e da situação. Por vezes se apresentavam, até mesmo, como gay ou, ainda, 

“mulher de verdade”. O autor (2008, p. 211) ainda comenta que: 

 
Como o discurso sobre a transexualidade possui uma aura mais “higiênica”, 

forjado nos laboratórios e consultórios da Europa e dos Estados Unidos e 

ainda pouco disseminado popularmente em suas especificidades teóricas, 

pode-se afirmar que o termo “transexual” possui um capital lingüístico mais 

valorizado que o termo “travesti”, podendo ser mais facilmente convertido 

em capital social e, desta forma, sendo capaz de abrir ou fechar portas 

segundo a maneira como a pessoa se autoidentifica ou é identificada. 

 

A multiplicidade de abordagens e a sua tão recente efervescência expõe o quanto a 

transgeneridade tem pautado um vasto debate, não apenas intelectual, mas, também, político e 

social. Debate este que questiona e critica noções essencialistas sobre gênero, sexo, 

sexualidade e identidade (PETRY; MEYER, 2011). Para o presente estudo foi considerada a 
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pessoa transgressora do dispositivo binário de gênero, independentemente de como esta se 

apresenta perante a sociedade. 

 

2.2 MOVIMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS PESSOAS TRANS*: CONQUISTAS E 

POSSIBILIDADES 

 

O movimento trans* vem lutando, há décadas, pela causa das pessoas Ts no Brasil, 

resultando em diversas conquistas. O dia 29 de janeiro, por exemplo, é comemorado o Dia da 

Visibilidade Trans. A data foi escolhida porque, no dia 29 de janeiro de 2004, pessoas trans* 

estiveram no Congresso Nacional para que falassem aos parlamentares brasileiros sobre a 

realidade dessa população pela primeira vez na história. 

O ano de 2018 foi um ano de muitas conquistas para a comunidade. Entre elas, que 

ocorreu em março do referido ano, foi a possibilidade de alteração de nome no registro civil 

sem que precisem se submeter a uma cirurgia de redesignação, em nome dos princípios da 

autodeterminação e da dignidade da pessoa humana.  

Ainda em 2018, no mês de junho, a OMS retirou a transexualidade da lista de doenças 

mentais, na nova versão da CID, batizada de CID-11. Anteriormente, a transexualidade era 

tratada no capítulo “Transtornos de personalidade e comportamento”. Hoje, segundo a nova 

classificação, a identidade trans* é tratada em um novo capítulo, entitulado “Condições 

relacionadas à saúde sexual”, classificada como “incongruência de gênero”. 

No que se refere ao ambiente de trabalho, o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, 

apoiado pela ONU e pela OIT, é uma organização informal que reúne empresas com o 

compromisso de respeitar e promover os direitos humanos de pessoas LGBTs, com o objetivo 

de influenciar o meio empresarial e a sociedade a respeito desta temática. Dentre o grupo de 

empresas signatárias, estão as grandes IBM, Dell, Carrefour e Google. 

Na tentativa de ajudar a população, a ativista Daniela Andrade teve duas iniciativas: a 

criação das plataformas Transerviços e TransEmpregos. Na primeira plataforma é possível 

cadastrar um serviço que não discrimine as pessoas trans* e buscar serviços oferecidos por 

essas pessoas. O segundo site, criado em 2013, visa facilitar a colocação de pessoas trans* no 

mercado de trabalho formal, possibilitando que as empresas contatem essas pessoas. Segundo 

o próprio site, grande parte das pessoas trans* oculta sua condição a fim de evitar violências e 

discriminações, sendo obrigadas a uma vida de desconforto pela necessidade de ocultação ou 

negação de suas identidades. 
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Assim, em meio a um histórico de preconceito e luta, muitas pessoas trans* dizem ter 

orgulho de serem quem são. O orgulho, neste sentido, é uma afirmação de cada indivíduo e da 

comunidade como um todo. Este orgulho é representado por uma bandeira: 

 

Figura 1: Bandeira do orgulho transgênero 

 

Fonte: Getty Images 

 

A bandeira do orgulho transgênero, criada em 1999, foi desenvolvida pela ativista 

Monica Helms. As listras azuis e as listras rosas representam, respectivamente, os garotos e as 

garotas. A faixa do meio, branca, são para aqueles que estão entre os dois sexos, em transição 

de um para o outro ou consideram ter um gênero neutro ou indefinido. 

 

2.3 TRANSFOBIA 

 

A transgressão implicada no existir das pessoas trans* se relaciona, de maneira 

dialética e direta, com o preconceito presente na sociedade. Segundo Moura e Lopes (2014), 

qualquer sociedade complexa é, significativamente, heterogênea, já que é formada de 

indivíduos diferentes entre si. Entretanto, a diferença, que seria apenas de natureza, torna-se, 

por conta das dinâmicas de poder, uma diferença a que se confere valor e uma posição na 

estrutura social, resultando em preconceito, discriminação e intolerância.  

Picazio (1999) afirma que o preconceito é um julgamento a priori, uma resposta 

antecipada, desvinculada de experiências reais, um sentimento prévio em relação a coisas, 

situações ou pessoas. No entanto, quando este preconceito é expresso em situações 

comportamentais, ele passa a ser discriminação (MOURA; LOPES, 2014). 
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A transfobia é uma concretização de preconceito contra o diverso. Abílio (2016) 

define transfobia como a discriminação contra pessoas trans*, ou seja, o tratamento desigual 

ou injusto dado a uma pessoa ou grupo sustentado por causa de uma característica ou conjunto 

de características diferentes do que se considera desejável, neste caso, baseado na expressão 

de uma identidade de gênero. César (2009), numa perspectiva semelhante, dá o nome de 

transfobia à exclusão e negação da vivência dos sujeitos trans*, ou seja, um processo de 

recusa histórica, social e cultural da forma como as pessoas trans* constroem seu gênero e 

vivem sua sexualidade. Para Abílio (2016, p. 131), “a transfobia gera ódio e não se 

materializa apenas na violência psíquica, mais principalmente pelos altos índices de 

assassinatos de pessoas trans”. Por isso, assumir-se trans* no Brasil é um risco constante, pois 

conviver ileso neste país depois da confissão é só um aspecto de tudo o que acarreta sair do 

comum (ESCÓRCIO, 2015). 

O sítio Cidadania Trans (2017) afirma que violências físicas, psicológicas (como 

ofensas e xingamentos), a não utilização do nome social e o impedimento do uso do banheiro 

são formas comuns de desrespeito à identidade de gênero. Chagas e Nascimento (2017) 

apontam que uma das formas da transfobia se materializar é pela invisibilização das pessoas 

trans*. Segundo os autores, as pessoas trans* são invisíveis para o Estado, que falha em 

oferecer políticas públicas que protejam essa população, assim como garantam sua inclusão 

social; são invisíveis para os grupos religiosos, que os marginalizam ao conferir-lhes um 

caráter anormal, pecador ou doentio; são invisíveis para a sociedade, no que se refere às 

relações afetivas socialmente aceitas, sendo excluídas dos vínculos comuns e de redes de 

apoio familiares; e, especificamente relevante para este estudo, as pessoas trans* são 

invisíveis para o mercado de trabalho, que lhes veta o ingresso no campo do trabalho formal, 

fazendo com que cerca de 90% deste grupo recorra à prostituição como fonte de renda.  

Mas, a forma mais extrema de transfobia, não é apenas a invisibilização destas 

pessoas, mas sua aniquilação. Os dados do relatório de junho de 2015 das Nações Unidas 

sobre violência contra pessoas LGBTIs aponta que foram assassinadas 1.612 pessoas trans* 

em 62 países, entre os anos de 2008 a 2014. Segundo a Transgender Europe (TGEU), o Brasil 

é o país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo. O relatório de assassinatos de 

LGBTs no Brasil, referente ao ano de 2016, realizado pela organização GGB, mostra que 

foram constatados 343 assassinatos contra o grupo no referente ano. Destes, 144 (42%) eram 

de pessoas Ts. Ainda, de acordo com dados do IBGE, a expectativa de vida deste grupo é de 

apenas 35 anos, menos da metade da média nacional, de 74,9 anos. 

De acordo com o levantamento feito pela TGEU, com dados entre 2008 e 2014: 
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51% dos assassinatos de pessoas trans na América Central e do Sul 

aconteceram no Brasil – foram 689 mortes contabilizadas no país. A maior 

parte é de jovens. Entre os casos brasileiros levantados pela organização, 

chamam atenção cinco mortes de crianças e adolescentes com menos de 15 

anos (AGÊNCIA PÚBLICA, 2015, online). 

 

Como aponta Jesus (2012), muito ainda tem de ser enfrentado para se chegar a um 

mínimo de dignidade e respeito à identidade das pessoas trans*, para além dos estereótipos. 

Para a autora (2013), na conjuntura brasileira, o espaço destinado a homens e mulheres 

transexuais é o da exclusão extrema, sendo, os mesmos, privados do acesso a direitos civis 

básicos. Sem reconhecimento da identidade e vulneráveis socialmente, são cidadãs e cidadãos 

que ainda não têm garantidos os seus direitos fundamentais, como o direito à vida, 

diariamente ameaçado. 
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3 TRABALHO: CATEGORIA CENTRAL NA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE E 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO INDIVÍDUO 

 

Como afirma Marx (2013, p. 326), o trabalho é uma ação humanizadora, que nos 

diferencia dos outros animais, pela sua capacidade de figurar na mente do homem sua 

construção antes de transformá-la em realidade: 

 
O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 

processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 

controla seu metabolismo com a natureza. [...] Pressupomos o trabalho numa 

forma em que ele diz respeito unicamente ao homem. Uma aranha executa 

operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos 

arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início 

distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a 

colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo 

de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação 

do trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já existia 

idealmente. 

 

Albornoz (2004) salienta que o trabalho é o esforço, mas também é o resultado deste 

esforço exercido, podendo ser entendido como a construção de um edifício (enquanto 

processo e ação) e o edifício pronto. A autora (2004, p. 08) ainda explicita que: 

 
Na linguagem cotidiana, a palavra trabalho tem muitos significados. Embora 

pareça compreensível, como uma das formas elementares de ação dos 

homens, o seu conteúdo oscila. Às vezes, carregada de emoção, lembra dor, 

tortura, suor do rosto, fadiga. Noutras, mais que aflição e fardo, designa a 

operação humana de transformação da matéria natural em objeto de cultura. 

É o homem em ação para sobreviver e realizar-se, criando instrumentos, e 

com esses, todo um novo universo cujas vinculações com a natureza, embora 

inegáveis, se tornam opacas. 

 

A pesquisa de Morse e Weiss (1955) demanda a reflexão sobre a importância do 

trabalho para as pessoas. Os autores indagavam: “se por algum acaso você herdasse um 

dinheiro para viver confortavelmente sem precisar trabalhar, você acha que iria continuar 

trabalhando ou não?”. O estudo, realizado com 393 pessoas, foi uma das pesquisas pioneiras 

sobre o trabalho, suas funções e significados. Mais de 80% dos respondentes ressaltaram que 

continuariam, sim, trabalhando. Uma interpretação possível destas respostas é o entendimento 

de que o trabalho é central na vida das pessoas, engajando toda a subjetividade do trabalhador 

(VIANA; MACHADO, 2011), sendo uma prática transformadora da realidade que viabiliza a 

sobrevivência e a realização do ser humano (MALVEZZI, 2014). Araújo e Sachuk (2007, p. 

54), analisando a estrutura da humanidade, vão afirmar que: 
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Histórica e politicamente, a humanidade se estrutura, quase em sua 

totalidade, em função do conceito de trabalho. Os seres humanos, desde os 

caçadores da era paleolítica aos fazendeiros, artesãos medievais, operários da 

linha de montagem do século XX, profissionais da área técnico-científica 

informacional de hoje, têm no trabalho parte fundamental de sua existência, 

de sua razão de viver. 

 

Reforçando os expostos, Mendes (1997, p. 58) expõe que o trabalho: 

 
[...] assume um papel fundamental na vida do homem. Consideramos que o 

trabalhador, ao sentir-se útil, produtivo e valorizado, fortalece sua identidade 

de sujeito à medida que sua autoimagem é reforçada e existem possibilidades 

de autorrealização. 

 

Desta forma, o trabalhador espera que o trabalho contribua na construção de sua 

identidade pessoal (construção individual do conceito de si) e social (trata do conceito de si a 

partir da vinculação da pessoa a grupos sociais). De acordo com Dubar (2005, p. XXII), “o 

fato de ser reconhecido em seu trabalho, de travar relações (mesmo conflituosas) com os 

outros e de poder se empenhar pessoalmente em sua atividade é, ao mesmo tempo, construtor 

de identidade pessoal e de criatividade social”, fazendo, do trabalho, uma atividade essencial 

para o homem, visto que a perda desta identidade é sinônimo de alienação, sofrimento, 

angústia e morte (DUBAR, 2005). Lazarsíeld, Jahoda e Zeisel (1981) e Bourdieu (1996) vão 

apresentar, ainda em Dubar (2005), que a privação de trabalho é uma ferida identitária 

geradora de desorganização social, pois causa um sofrimento íntimo, um golpe na autoestima 

e uma perda de relação com os outros. 

Portanto, sempre exercendo papel de grande importância na vida dos seres humanos, o 

trabalho mostra-se relevante na organização da sociedade e na construção da identidade do 

indivíduo. Para além das recompensas financeiras, necessárias para a manutenção mínima da 

vida em uma sociedade capitalista, o trabalho pode proporcionar autodesenvolvimento, ação 

cooperativa e envolvimento em atividades prazerosas e de realização pessoal (SCHAUFELI; 

DIJKSTRA; VAZQUEZ, 2013). 

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO 

 

Em um primeiro momento, faz-se importante diferenciar as palavras “trabalho” e 

“emprego”, que apresentam aspectos práticos distintos. Como visto, o trabalho existe desde o 

momento que o homem começou a transformar a natureza e o ambiente ao seu redor. Por 
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outro lado, o emprego é um conceito mais recente, que surgiu durante a Revolução Industrial, 

referindo-se a uma relação entre homens que vendem a sua força de trabalho e homens que 

compram esta força. Como salienta Lazzareschi (2009, p. 09), o emprego: 

 
É uma relação contratual de trabalho entre o proprietário e o não proprietário 

dos meios de produção e/ou renda pela qual se estabelecem as condições de 

compra e venda da força de trabalho, isto é, da capacidade para trabalhar dos 

não proprietários dos meios de produção, em troca de uma remuneração, um 

salário. 

 

No que se refere ao trabalho, “tripalium” (palavra em latim, na qual “tri” significa três 

e “palium”, madeira) era o nome de um instrumento de tortura constituído de três estacas de 

madeira bastante afiadas. Estes termos vieram a dar origem, no português, à palavra trabalho. 

Desta forma, analisando a origem etimológica da palavra, outrora o trabalho era percebido 

como uma forma de tortura aos indivíduos. Durante a história, entretanto, o trabalho se 

apresentou de diversas faces e formas, podendo ser abordado a partir de diferentes enfoques, 

conforme as sociedades evoluíam.  

Uma das primeiras concepções de trabalho que se tem é a da escravidão (daí a 

percepção de tortura). Ao trabalho, era atribuída baixa centralidade na vida e características 

como degradante, inferior, desgastante e duro, desta forma, atividades políticas e intelectuais 

não eram consideradas trabalho (BORGES, 1999). O escravo era considerado apenas uma 

coisa, não tendo qualquer direito. Constata-se que o trabalho do escravo continuava no tempo, 

ou mais precisamente até o momento em que o escravo vivesse ou deixasse de ter essa 

condição (MARTINS, 2013). De acordo com Meltzer (2004), exibir um escravo na rua ou 

presentear algum amigo com um era sinal de status. 

O modo de produção escravista antigo foi gradativamente sendo destruído em razão da 

crise do Império Romano, entre os séculos III e IV. Alguns fatores que contribuíram foram: 

dispendiosidade e escassez da mão-de-obra escrava, queda da produção agrícola e artesanal, 

empobrecimento dos pequenos proprietários de terra e o empobrecimento da população 

(RUBANO; MOROZ, 1988). Ressalta-se que esta abordagem histórica caracteriza o momento 

antigo da escravidão. A escravidão moderna (presente nos países do designado “Novo 

Mundo”, como Brasil e Estados Unidos) apresenta outra trajetória e contexto. 

Com o modo de produção escravista deteriorado e com os arranjos produtivos e a 

organização político-econômica modificada, os grandes proprietários deslocam-se para as 

suas propriedades rurais e vão se tornando, gradativamente, autônomos. Instalados, começam 

a arrendar partes de suas propriedades a agricultores livres, que deviam ceder ao proprietário 



33 
 

parte do que produziam (RUBANO; MOROZ, 1988). Tal dinâmica foi um dos fundamentos 

do sistema feudal na Europa Ocidental. Para Rubano e Moroz (1988, p. 124): 

 
A passagem do escravismo ao feudalismo se deu num processo, isto é, as 

características essenciais do feudalismo não estavam presentes no seu início, 

bem como não permaneceram estáticas durante todo o período. Além disso, 

a formação do modo de produção feudal em diferentes regiões do Ocidente 

se deu em épocas diversas. 

 

Portanto, já durante a Idade Média, a relação trabalhista que poderíamos encontrar era 

a de servidão, caracterizada pela descentralização de poder, economia baseada na agricultura, 

trabalho servil e sociedade composta por camadas sociais estanques.  

A posse da terra destacou-se como fonte de poder e status social, determinando as 

relações sociais da época, já que a riqueza e posição de um homem era medida através da 

quantidade de terras que possuísse. Com a base do sistema feudal estruturado, do ponto de 

vista econômico, os feudos (terras) viraram autossuficientes. Neles, se desenvolviam a 

produção agrícola, a criação de animais, a indústria caseira e a troca de produtos de diferentes 

espécies (limitado, principalmente, ao próprio feudo). As trocas entre feudos aconteciam em 

menor escala (RUBANO; MOROZ, 1988). Dessa forma, na sociedade feudal, basicamente 

agrária, as trocas quase não aconteciam e a importância da cidade era quase inexistente.  

A partir da segunda metade da Idade Média, no entanto, o feudalismo começa a sofrer 

grandes transformações. A produção de excedentes agrícolas e artesanais (possibilitando as 

trocas) e as Cruzadas (expedições militares motivadas por causas religiosas, políticas e 

econômicas, que deslocou milhares de europeus pelo continente) contribuíram para a ativação 

do comércio e, consequentemente, o desenvolvimento das cidades (PEREIRA; GIOIA, 1988), 

ampliando as fontes de renda. 

De acordo com Motta e Vasconcelos (2013, p. 13), “o crescimento do comércio, a 

introdução de uma economia monetária e o crescimento das cidades a partir do século XIV 

enfraqueceram a economia feudal, baseada na terra e na baixa mobilidade social”, fornecendo 

condições para o surgimento do sistema capitalista de produção, substituindo a terra pelo 

dinheiro como símbolo de riqueza (PEREIRA; GIOIA, 1988). 

Bauer (2009) expõe que o capitalismo é um evento sem precedentes, cujo caráter se 

encontra expresso na subordinação ao sistema produtivo. Tal sistema, que tem uma grande 

capacidade de geração de riquezas (embora de forma desigual, pois apenas uma pequena 

parcela da sociedade tem acesso), em menos de 300 anos gerou infinitas vezes mais riquezas e 

condições materiais de bem-estar do que todos os milênios anteriores. Uma das forças de 
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sustentação do capitalismo é a intersecção entre o referido sistema e as instituições, como a 

escola e a família, que formam pessoas, em primeiro lugar, para serem trabalhadores 

(produtores), bem como consumidores (BAUER, 2009). 

No século XVIII, o surgimento da mecanização e outras variáveis sócio-históricas 

permitiram a emergência de um movimento histórico na Inglaterra: a Revolução Industrial. 

Tal movimento possibilitou a substituição das ferramentas pelas máquinas, de parte da energia 

humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril. Sendo 

assim, com a consolidação do sistema capitalista, inúmeras mudanças ocorreram, a começar 

pela concepção de emprego. Não havia tal concepção na Antiguidade, já que os escravos eram 

objetos de propriedade, e nem da Idade Média, já que os servos eram arrendatários de terra, 

passando a existir apenas nas sociedades capitalistas (LAZZARESCHI, 2009). 

Com o desenvolvimento do pensamento crítico sobre a indústria e a Revolução 

Industrial e suas consequências, começou-se a entender que os homens não somente sofrem 

sua história, mas também podem produzi-la. Em conformidade com Motta e Vasconcelos 

(2013, p. 18): 

 
A Revolução Industrial, responsável por esse fabuloso crescimento 

econômico, teve, no entanto, um custo social. Os camponeses, que vieram do 

campo para a cidade em razão do cercamento dos campos, tinham de vender 

a sua força de trabalho em troca de salários irrisórios para sobreviver. 

Homens, mulheres e crianças trabalhavam até 16 horas por dia, em 

condições difíceis e precárias. […] A máquina transformou-se no foco 

central do processo produtivo. 

 

A passagem para o século XX marcou o início de grandes avanços para as 

organizações. Nos primórdios da industrialização, as empresas eram ineficientes. Para 

transformar tal realidade, foram iniciadas várias ações, inclusive as desenvolvidas e pensadas 

por Frederick Taylor. O conjunto destas iniciativas ficou conhecido como administração 

científica (MAXIMIANO, 2015). A teoria da administração científica enfatiza a padronização 

das tarefas, buscando a eliminação do desperdício, da ociosidade operária e a redução dos 

custos de produção, a fim de alcançar a máxima produtividade. Corrêa e Corrêa (2008, p. 30) 

irão expor que a abordagem taylorista “sistematizou técnicas e princípios que, em seu 

conjunto, contribuíram para um aumento substancial dos níveis de eficiência da indústria 

americana do início do século XX”. 

Utilizando os mesmos princípios desenvolvidos por Taylor, Henry Ford idealiza, em 

1914, um modo de produção em massa baseado na linha de produção. Corrêa e Corrêa (2008, 

p. 32), analisando esta estratégia de sucesso, salientam que: 
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Henry Ford trouxe, em escala nunca antes tentada, para o ambiente 

industrial, os princípios da administração científica – divisão do trabalho, 

escolha do trabalhador certo para o trabalho, juntando-os com o princípio da 

intercambialidade de peças produzidas automatizadamente em enormes 

quantidades –, e acrescentou a estes a ideia de padronização dos produtos e 

de fazer produtos moverem-se enquanto estações de trabalho ficavam 

estáticas. 

 

Difundido em todo o mundo, o modelo taylorista e fordista inovou a forma de 

organização do trabalho e o sistema de autoridade fabril, ambos orientados para a criação de 

um novo tipo de trabalhador, mais produtivo e mais disciplinado (COLBARI, 2011). Por 

outro lado, de acordo com Antunes (2009, p. 43), os modelos estimulavam “uma expropriação 

intensificada do operário-massa, destituindo-o de qualquer participação na organização do 

processo de trabalho, que se resumia a uma atividade repetitiva e desprovida de sentido”. 

De acordo com Lopes (2009, p. 96), “a profunda recessão de 1973 põe em movimento 

um conjunto de processos que vão gradativamente redesenhar o campo da produção”. Os 

modelos taylorista e fordista de produção foram questionados, um processo decorrente de 

vários fatores: o gigantismo organizacional e o concomitante crescimento da necessidade de 

maior flexibilização e agilidade, a globalização dos mercados, o surgimento de novas 

tecnologias e modelos de gestão, e os movimentos socioculturais da década de 60 (BORGES, 

1999).  

Neste contexto, surge no Japão o modelo de produção toyotista (ou acumulação 

flexível), diferenciando-se do padrão de produção anterior. Este modelo consiste, 

basicamente, em controlar a produção conforme a demanda, prezando a eficiência, apoiado na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 

consumo, e impulsionado pelas novas tecnologias da informação, promovendo efeitos 

significativos na conformação subjetiva contemporânea (LOPES, 2009). 

Considerando os expostos, as mutações nos ambientes e nas relações de trabalho são 

constantes e não param. As terceirizações, caracterizadas pelo aumento do novo proletariado 

fabril e de serviços, em escala mundial, presentes nas diversas modalidades de trabalho 

precarizado; a expansão do terceiro setor, que assume uma forma alternativa de ocupação, 

motivadas predominantemente por formas de trabalho voluntário; e o trabalho em domicílio 

são alguns exemplos das relações de trabalho emergentes neste contexto (ANTUNES; 

ALVES, 2004). Reforçando, Albuquerque (2012, p. 09) exprime que: 
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O século 21 inicia-se em um contexto de amplas transformações no ambiente 

empresarial, que vem tornando-se cada vez mais competitivo. São mudanças 

na economia mundial, nas relações internacionais, na tecnologia, na 

organização produtiva, nas relações de trabalho e na educação e na cultura 

do país, gerando impactos inter-relacionados sobre a vida das pessoas, das 

organizações e da sociedade. 

 

Lopes (2009, p. 97), analisando os novos processos de trabalho e a subjetividade, 

afirma que “ao sujeito-trabalhador caberá um novo espaço, extremamente disputado e 

competitivo, com novas regulações, com novas exigências e requisitos, impelindo os sujeitos 

à construção de novos padrões, valores e relações no trabalho, e também fora dele”. A autora 

cita, como algumas características desta nova realidade que terão efeitos decisivos na vida do 

trabalhador, a redução estrutural dos postos de trabalho e a precarização dos vínculos 

trabalhistas, a exigência contínua de individualização e inovação da produção, a flexibilização 

da organização do trabalho, a dinamização das tarefas e atividades, e a consequente 

necessidade de maior qualificação e polivalência dos trabalhadores. Antunes (2010, p. 633) 

observa que: 

 
Estamos presenciando, no meio do furacão da crise global do sistema 

capitalista, a erosão do trabalho contratado e regulamentado, herdeiro das 

eras taylorista e fordista, que foi dominante no século XX e que está sendo 

substituído pelas diversas formas de “empreendedorismo”, 

“cooperativismo”, “trabalho voluntário”, “trabalho atípico”, formas que 

mascaram frequentemente a autoexploração do trabalho. E presenciando 

também a explosão do desemprego estrutural em escala global, que atinge a 

totalidade dos trabalhadores, sejam homens ou mulheres, estáveis ou 

precarizados, formais ou informais, nativos ou imigrantes, sendo que estes 

últimos são os primeiros a ser penalizados. 

 

Por conseguinte, para se compreender a nova forma de ser do trabalho, de acordo com 

Antunes e Alves (2004), é preciso partir de uma concepção ampliada de trabalho. Para os 

autores, a classe trabalhadora, atualmente, é mais ampla que o proletariado industrial 

produtivo do século passado, embora este ainda se constitua em seu núcleo fundamental. 

 

3.2 MERCADO DE TRABALHO E MINORIAS 

 

O mercado de trabalho é um lugar onde se reproduzem múltiplas desigualdades 

sociais. A falta de representação institucional é o principal problema que afeta os que se 

identificam pertencer em um grupo minoritário, visto que os grupos de minoria são aqueles 
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que, mesmo sendo mais numerosos em determinado lugar, não têm igualdade de 

oportunidades, de tratamento e de poder na sociedade (ZAULI et al., 2013).  

A noção contemporânea de minoria refere-se à impossibilidade de terem voz ativa ou 

intervirem nas instâncias decisórias do poder àqueles setores sociais ou frações de classe 

comprometidas com as diversas modalidades de luta voltadas para a questão social (SODRÉ, 

2005). De acordo com Abramo (2006, p. 40): 

 
O mercado de trabalho brasileiro está marcado por significativas e 

persistentes desigualdades de gênero e raça e esse é um aspecto que deve ser 

levado em conta nos processos de formulação, implementação e avaliação 

das políticas públicas em geral, e, em particular, das políticas de emprego, 

inclusão social e redução da pobreza. 

 

Zauli et al. (2013) citam, como exemplo destes grupos, as mulheres, os idosos, as 

pessoas negras, as pessoas com orientação sexual homoafetiva e as pessoas com deficiência.  

Para Sodré (2005) são consideradas minorias: os negros, os homossexuais, as mulheres, os 

povos indígenas, os ambientalistas, os antineoliberalistas, dentre outros. 

Assim, o reconhecimento de um indivíduo como pertencente a um grupo minoritário é 

a compreensão de que o mesmo se encontra em posição de desvantagem (FLEURY; 

TORRES, 2014), uma vez que possuem pouca representatividade e, às vezes, condições 

sociais vulneráveis. 

Alguns grupos citados vêm conquistando o seu espaço no mercado de trabalho formal. 

As mulheres, por exemplo, antes vistas como destinadas apenas a atividades domésticas, hoje 

colaboram no sustento da família e estão, cada vez mais, exercendo funções de liderança e 

chefia nas organizações. Segundo Zauli et al. (2013, p. 25): 

 
No final do século XX, tanto as relações de trabalho das mulheres quanto a 

conscientização feminina começaram a sofrer transformações. Após os 

movimentos feministas, o modelo de família baseada nos moldes patriarcais 

começou a ser contestado, e o patriarcalismo enfraqueceu. [...] Desse modo, 

mudanças vêm ocorrendo na definição dos sujeitos, que passaram a 

interpretar de modo diferente as funções de mulher e de homem. Essas 

mudanças causaram profundo impacto na sociedade e, em especial, nas 

relações de trabalho. 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Grant Thornton (2016), a presença de 

mulheres em cargos de CEO no Brasil em 2016 teve um considerável aumento se comparado 

a 2015. O salto foi de 5% para 11% de um ano para o outro. Apesar do aumento, as empresas 
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brasileiras ainda figuram com uma média geral de 19% de cargos de alto escalão ocupados 

por mulheres (índice abaixo da média global, de 24%). 

De acordo com Brasil (2017), em 2007 as mulheres representavam 40,8% do mercado 

formal de trabalho, e em 2016 passaram a ocupar 44% das vagas. Ainda de acordo com o 

mesmo sítio, o desemprego afetou menos as mulheres nos últimos cinco anos do que os 

homens. Entre 2012 e 2016, o total de homens empregados sofreu redução de 6,4%, contra 

3,5% entre as mulheres, segundo dados do IBGE. 

Conforme Gomes (2005, p. 06), “a motivação para o trabalho fora do lar tem-se 

constituído como uma das mais notáveis características da mulher moderna”. A música 

“Independent Woman”, do grupo “Destiny’s Child”, consegue nos fazer refletir sobre a fala 

de Gomes (2005): “The shoes on my feet / I've bought it / The clothes I'm wearing / I've 

bought it / The rock I'm rockin' / I've bought it / 'Cause I depend on me / If I wanted the watch 

you're wearin' / I'll buy it / The house I live in / I've bought it / The car I'm driving / I've 

bought it / I depend on me”. Em uma tradução livre: “O calçado nos meus pés / Eu comprei / 

As roupas que eu estou vestindo / Eu comprei / Os diamantes que eu estou balançando / Eu 

comprei / Porque eu dependo de mim / Se eu quiser o relógio que você está usando / Eu 

comprarei / A casa onde eu moro / Eu comprei / O carro que estou dirigindo / Eu comprei / Eu 

dependo de mim”. 

Os negros, também pertencentes ao grupo dos minoritários, ainda que de forma mais 

lenta, também obtiveram alguns avanços. Entre os anos de 2003 e 2015 o rendimento dos 

trabalhadores pretos ou pardos cresceu 52,6%, enquanto que os brancos, no mesmo período, 

tiveram um aumento de rendimento de 25%. Os dados fazem parte da PME, desenvolvida 

pelo IBGE, divulgada em janeiro de 2016. Ressalta-se que o aumento dos rendimentos de 

pretos e pardos, embora maior, não equiparou a desigualdade social prévia e a distância entre 

rendimentos médios no país. 

Acrescenta-se, a este cenário, os dados da PNAD que indicam que a taxa de 

desemprego entre os pretos e pardos, no ano de 2016, foi maior do que a média nacional, que 

foi de 12% no fim do quarto trimestre. A taxa de desemprego para os pretos chegou a 14,4%, 

enquanto que para os pardos, 14,1%, também nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

Para os brancos, a taxa encontrada foi 9,5%. A pesquisa também mostrou diferença no 

rendimento mensal de pretos, pardos e brancos. A média do rendimento dos brancos era de R$ 

2.660,00, acima da média nacional, enquanto que o rendimento dos pardos foi de apenas R$ 

1.480,00 e dos pretos, R$ 1.461,00.  
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Outro grupo que sofre os efeitos do preconceito na esfera laboral é o dos 

homossexuais assumidos, apesar do avanço das pautas deste grupo. De acordo com Camino 

(2014, p. 11): 

 
O interesse pela questão do preconceito contra homossexuais e a luta pelos 

seus direitos civis vem ganhando cada vez mais espaço tanto no meio 

acadêmico como no seio da própria sociedade. No entanto, devemos 

esclarecer que esse interesse é relativamente recente, pois, até bem pouco 

tempo esse tema era um tabu em todos os setores nacionais. 

 

Desta forma, o papel dos homossexuais na emergente sociedade de consumo ficou 

prejudicado. Apenas na segunda metade do século 20 a sociedade passou a mostrar maior 

compreensão pelo homossexual (FRANCO, 2007). Na concepção de Carrieri (2008), uma 

mudança na contratação de homossexuais se apresentou mais recentemente, com as empresas 

desejando selecioná-los partir de um estereótipo de profissional emprenhado, propenso à 

disponibilidade e flexibilidade de horários e à possibilidade de realocação entre as sedes das 

empresas, por não possuírem vínculos matrimoniais e filhos como limitadores. 

Contudo, o cenário ainda é hostil ao grupo. Segundo um levantamento feito pela 

Elancers, companhia que atua na área de sistemas de recrutamento e seleção, feito com 

recrutadores de 10 mil empresas brasileiras, uma em cada cinco empresas não contratariam 

uma pessoa homossexual para determinados cargos. Ainda de acordo com um estudo 

realizado pelo Center for Talent Innovation, divulgado em janeiro de 2016, 61% dos 

funcionários LGBTs no Brasil dizem esconder sua sexualidade para colegas e gestores. Como 

mostra Fernandes (2007, p. 15): 

 
O preconceito contra os homossexuais começa pela própria família, 

passando pelos amigos e colegas de trabalho até esbarrar em determinados 

segmentos da sociedade, que, em pleno século XXI, ainda insistem em 

discriminar seus adeptos, como grupos religiosos e políticos, ostentando a 

mídia, vez por outra, reportagens sobre ocorrências de violência física e 

moral contra os seguidores dessa forma de vida. 

 

Desta forma, apesar da formação de uma população culturalmente diversificada e 

miscigenada, o Brasil se mostra um país heterogêneo e com múltiplas desigualdades sociais, 

resultando em uma sociedade estratificada, com acesso às oportunidades educacionais e às 

posições de prestígio no mercado de trabalho restrito e definido pelas origens econômica e 

racial (FLEURY, 2000). 
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3.2.1 Exclusão laboral: Uma face velada da violência contra pessoas trans* 

 

O trabalho é um direito social assegurado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 

que exerce grande importância para o cotidiano do ser humano. Não obstante, alguns grupos, 

direta ou indiretamente, têm este direito de trabalhar desrespeitado, tornando-se um problema 

para os indivíduos pertencentes a estes, pois a relação homem-trabalho conecta o indivíduo a 

todos os outros agrupamentos da sociedade, e quando essa relação é comprometida ou 

prejudicada, pode ter consequências para a saúde física, mental ou psíquica do sujeito 

(HASHIMOTO; FELIPPE; MOREIRA, 2016). 

Um dos fatores que afeta a inserção de determinados grupos sociais no mercado de 

trabalho é o preconceito e a consequente discriminação. Dado este cenário, Renault e Rios 

(2010) afirmam a necessidade de repúdio à discriminação, qualquer que seja a sua natureza, 

inclusive e principalmente àquela que ocorre nas relações de trabalho, já que constitui uma 

violência contra a dignidade da pessoa humana, privando o alvo da discriminação de direitos 

básicos, dificultando sistematicamente a melhoria de sua condição de vida e resultando em 

desigualdade social e ameaça permanente à existência 

O estudo feito por Fleury (2000) indica que não existem ações significativas que 

visem transformar a situação das pessoas trans* em relação ao mercado de trabalho, embora o 

Programa Nacional dos Direitos Humanos, criado em 1996, tenha como propósito programar 

atos internacionais relacionados aos direitos humanos em consonância com a Convenção nº 

111 da OIT, sobre discriminação nas relações de emprego. 

Cândido (2016) aponta que, no âmbito organizacional, apesar do aumento das políticas 

de diversidade, as situações de preconceito e discriminação por identidade de gênero ainda é 

recorrente, exemplificando com os estudos de Lopes (2012), em uma agência bancária no Rio 

Grande do Sul, e de Freitas (2016), com professores da rede pública em São Paulo. Para o 

autor, eventos como estes podem ser evitados com políticas efetivas que facilitem a transição 

e aceitação, tanto pela própria pessoa, quanto pela empresa. 

Em razão do preconceito estabelecido na sociedade, as pessoas trans* fazem parte dos 

grupos que não são vistos com frequência no mercado de trabalho formal, o que corrobora 

com a prostituição e a informalidade, contribuindo, diretamente, para um quadro de 

vulnerabilidade social (LEMOS; BALBI, 2017), de modo a torná-los mais suscetíveis a riscos 

e contingências. Todavia, o problema parece começar antes da inserção no mercado de 

trabalho, já que muitos são obrigados a abandonarem os estudos pelo ambiente hostil que 
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enfrentam. De acordo com dados da Rede Nacional de Pessoas Trans, 82% das mulheres 

transexuais e travestis abandonam o Ensino Médio entre os 14 e os 18 anos.  

São poucos os estudos e publicações significativas no Brasil referentes à relação entre 

as pessoas trans* e o ambiente organizacional/laboral, destacando-se o trabalho de Moura e 

Lopes (2014), que versa sobre os preconceitos enfrentados pelos transgêneros ao realizar 

entrevistas de emprego com os gestores de recursos humanos das organizações, e o estudo de 

Cândido (2016), sobre as experiências de pessoas transgêneros no ambiente organizacional. 

Esta pesquisa indicou que as pessaos trans* entrevistadas percebem a existência de muitas 

formas de preconceito e discriminação nas práticas organizacionais e no comportamento dos 

colegas de trabalho, tanto com olhares, piadas, forma de tratamento, restrições para frequentar 

alguns espaços e resistência à convivência. Além disso, a pesquisa realizada evidenciou a 

maneira como as pessoas trans* se percebem, o medo e a angústia que sentem, resultando em 

afastamento social e psicológico. 

Desta maneira, percebe-se que há uma linha tênue entre a exclusão laboral e a 

exclusão social das pessoas trans*, de modo que, muitas vezes, os efeitos se confundem, 

afetando diretamente a vida dos excluídos, uma vez que não possuem acesso a certos direitos 

que são essenciais para o seu desenvolvimento pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

4 O CAMINHO DA PESQUISA 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Visando atender ao objetivo proposto, para o desenvolvimento deste trabalho foi 

realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, já que a presente pesquisa envolve a 

obtenção de dados descritivos sobre pessoas e processos interativos a partir do contato com a 

situação a ser estudada, posteriormente procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995). 

A pesquisa qualitativa, como afirma Yin (2016), apresenta cinco características 

fundamentais: estudar o significado da vida das pessoas (na condição da vida real), 

representar as opiniões e perspectivas das pessoas de um estudo, abranger as condições 

contextuais em que as pessoas vivem, contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou 

emergentes que podem ajudar a explicar o comportamento social humano e, por fim, esforçar-

se por usar múltiplas fontes de evidência invés de se basear em uma única. As características 

citadas por Yin (2016) aparecem na pesquisa, uma vez que foram analisadas as narrativas de 

das pessoas trans* para entender suas opiniões e relação com o mercado de trabalho, além das 

condições contextuais em que vivem. 

Na abordagem qualitativa, de acordo com Guerra (2014, p. 11), o pesquisador tem 

como objetivo: 

 
Aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos 

indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social –, 

interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que participam 

da situação, sem se preocupar com representatividade numérica, 

generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito. Assim sendo, 

temos os seguintes elementos fundamentais em um processo de investigação: 

1) a interação entre o objeto de estudo e pesquisador; 2) o registro de dados 

ou informações coletadas; 3) a interpretação/ explicação do pesquisador. 

 

Deste modo, enquanto exercício de pesquisa, a abordagem qualitativa não se apresenta 

como uma proposta rigidamente estruturada, pois ela permite que a imaginação e a 

criatividade levem os investigadores a explorarem novos enfoques (GODOY, 1995). 

Em seu delineamento, a presente pesquisa, quanto ao seu objetivo, foi classificada 

como descritiva. Este tipo de pesquisa, segundo Gil (2007), tem como objetivo descrever as 

características de determinada população ou estabelecer relações entre as variáveis. 

Corroborando, Andrade (2002) destaca que este tipo de pesquisa se preocupa em observar os 
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fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los. Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 

61) expõem que a pesquisa descritiva “busca conhecer as diversas situações e relações que 

ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, 

tanto do indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas”. 

Desta forma, a pesquisa obteve esta classificação visto que se busca descrever as opiniões e as 

percepções dos entrevistados. 

 

4.2 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados da pesquisa foram coletados através da entrevista, que, segundo Marconi e 

Lakatos (2011), refere-se a uma conversa oral entre duas pessoas. As questões foram 

delineadas a partir dos objetivos específicos e grupo-alvo do trabalho. Gil (2009, p. 109) 

define a entrevista como “a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e 

lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”. 

A entrevista, em razão de sua flexibilidade, é tida como técnica fundamental de 

investigação (GIL, 2009), apresentando diversas vantagens, como a possibilidade de ser usada 

para todos os segmentos da população, a oportunidade de avaliar atitudes e comportamentos, 

além de coletar dados importantes que não se encontram em fontes documentais (MARCONI; 

LAKATOS, 2011). 

No que se refere ao tipo de entrevista, a utilizada foi a entrevista semiestruturada (ou 

despadronizada), que, segundo Marconi e Lakatos (2011, p. 281), acontece “quando o 

entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente a questão”, já que o objetivo é 

obter as visões individuais sobre um tema (FLICK, 2013).  

Enquanto entrevista semiestruturada, o roteiro pode e deve ser modificado pelo 

entrevistador durante o processo interativo, ao ver que determinados assuntos não previstos 

estão sendo colocados por seus interlocutores (MINAYO, 2014). No que se refere à 

regularidade de respostas que este tipo de roteiro não segue (ao contrário do questionário), 

Minayo (2014) vai afirmar, ainda em seu estudo, que a abordagem qualitativa não estuda um 

somatório de depoimentos, pois a práxis compreensiva (muitas vezes) é esclarecida pela fala 

de apenas um ou poucos entrevistados. Sendo assim, a unidade de significação não é 

composta por quantidades de respostas repetidas, mas, sim, construída através de significados 

que conformam uma lógica própria do grupo. Desta maneira, como a presente pesquisa tem, 
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como objeto de estudo, pessoas, e cada pessoa é única, a entrevista semiestruturada apresenta-

se como a mais viável, uma vez que é possível apropriá-la conforme narrativas apresentadas. 

 

4.2.1 Instrumento de coleta de dados  

 

O roteiro da entrevista (apêndice A) foi composto por um total de 28 (vinte e oito) 

perguntas. Para isso, foram estabelecidas categorias que responderiam a cada objetivo 

específico da pesquisa, resultando em seis categorias: formação, inserção, atuação, cotidiano, 

significação e relações. As perguntas foram desenvolvidas visando contemplar a 

complexidade de cada categoria, com o propósito de atender, consequentemente, aos 

objetivos específicos da pesquisa. 

Para melhor compreensão, a seguir serão apresentadas, na forma de quadro, as 

categorias que respondem a cada objetivo específico: 

 

Quadro 1: Objetivos específicos e categorias estabelecidas 

Objetivo geral Objetivos específicos Categorias 

Compreender a relação entre 

mulheres trans* e o mercado de 

trabalho de Mossoró (RN) a partir 

da narrativa sobre suas vivências 

laborais 

Registrar as narrativas de 

formação e inserção profissional 

das mulheres trans* 

Formação 

Inserção 

Identificar as áreas laborais em 

que atuam as mulheres trans* 
Atuação 

Descrever como as mulheres 

trans* experienciam seu cotidiano 

laboral 

Cotidiano 

Significação 

Descrever as relações do trabalho 

na perspectiva de uma mulher 

trans* 

Relações 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A partir das seis categorias estabelecidas, foi desenvolvido o roteiro da entrevista, 

apresentado no Quadro 2. As questões foram construídas com o objetivo de facilitar a 

produção de narrativas, a elaboração de metáforas e comparações, além de instigar a 
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indicação de exemplos por parte dos sujeitos entrevistados. Esta dinâmica da entrevista 

favorece a produção de um texto marcado pela materialidade das vivências e qualificado pelo 

sentido que os sujeitos emprestam às mesmas. 

 

Quadro 2: Categorias estabelecidas e roteiro de entrevista 

Formação 

01) Por favor, me fale um pouco sobre você (idade, cidade de origem, estado civil, escolaridade). 

02) Conte-me um pouco sobre a sua trajetória educacional. 

Inserção 

03) Atualmente, estás trabalhando?  

04) Antes deste emprego atual, você já havia trabalhado antes? Se sim, me fale um pouco sobre a sua história 

profissional. 

05) Por que você começou a trabalhar? Conte-me. 

06) Além dos empregos citados, você já participou de outros processos seletivos para outros empregos? 

Como foram as experiências? 

07) Se pudesse, você faria algo de uma forma diferente em relação a sua história profissional? Me dê 

exemplos. 

08) Ao procurar um novo emprego, quais aspectos você considerou na busca e na escolha? 

Atuação 

09) Caso esteja trabalhando, qual é o seu cargo e/ou função atual? 

10) Há quanto tempo está trabalhando nesta empresa? Sempre desempenhou esta função que está atualmente? 

11) Quais foram os fatores que motivaram as mudanças de empregos que você teve ao longo da vida? 

12) Analisando estas mudanças de emprego, você foi atendida como esperava no momento da mudança? 

Cotidiano 

13) Como é o seu dia a dia no trabalho? 

14) Quando você considera que teve um bom dia de trabalho? 

15) Quais as situações no seu trabalho você menos gosta? Me dê exemplos. 

Significação 

16) Quando você pensa na palavra “trabalho”, quais são as primeiras associações que você faz? 

17) Por que você trabalha? 

18) De todos os empregos que teve, qual o mais significativo para você? Por que? Explique. 

19) Se parasse de trabalhar, do que sentiria falta? Explique. 

20) E do que não sentiria falta no trabalho caso parasse de trabalhar? Explique. 

Relações 

21) Como é a sua relação com os seus colegas de trabalho?  

22) Como é a relação com os seus superiores? 
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23) Como acha que as pessoas próximas fora do seu ambiente de trabalho, como amigos de fora do trabalho, 

familiares e outras pessoas importantes para você, vêem o seu trabalho? 

24) Algum dos citados já comentou que acha que você deveria fazer algo diferente profissionalmente? 

25) Sente diferença de tratamento entre você e os outros funcionários por parte dos seus superiores? Cite 

exemplos. 

26) Por parte dos clientes, você já percebeu alguma diferença de tratamento? Cite exemplos. 

27) Você já sofreu alguma discriminação no seu ambiente de trabalho em razão de sua identidade? 

28) Você acredita que sua identidade de gênero interfere em algo no seu ambiente de trabalho? Explique. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

4.2.2 Campo empírico e processo de coleta de dados 

 

Para chegar aos sujeitos da pesquisa, inicialmente foi feito contato com pessoas trans* 

anteriormente conhecidas pelo pesquisador. Indagou-se às pessoas no perfil desejado sobre a 

disponibilidade de participar. Em um segundo momento, utilizou-se da técnica bola de neve, 

onde um entrevistado convida ou indica novos participantes. O contato com os indicados foi 

feito através de mídias sociais, esclarecendo o objetivo da pesquisa e o papel que cada sujeito 

poderia exercer nela.  

Visando requerer o consentimento para a realização das entrevistas, foram abordadas 

11 (onze) mulheres trans* e 01 (um) homem trans* que moram na cidade de Mossoró (RN). 

Contudo, apenas 05 (cinco) mulheres trans* consentiram em participar da pesquisa. Com 

relação às abordagens refutadas, 02 (duas) mulheres trans* afirmaram que não gostam deste 

tipo de entrevista, 02 (duas) mulheres trans* alegaram falta de tempo, enquanto as outras 02 

(duas) mulheres trans* e o homem trans* não deram retorno, apesar de visualizarem a 

mensagem.  

Das cinco entrevistas feitas, uma foi feita pessoalmente, em um local escolhido pela 

entrevistada, sendo sua própria residência. A entrevista foi gravada, na forma de áudio, com a 

autorização da participante. Foi utilizado o gravador do celular e uma folha com o roteiro de 

entrevista previamente elaborado. 

As outras quatro entrevistas foram feitas por mensagens de voz pela ferramenta de 

comunicação instantânea WhatsApp, aplicativo muito utilizado no contexto social. A 

entrevista por aplicativo, apesar de pouco convencional, tem sido utilizada em estudos, tais 

como os realizados por Batista (2018), Britto (2017), Barros (2016) e Beltrame (2016). O 

aplicativo de mensagens instantâneas permite aos usuários enviar e receber fotos, vídeos, 
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áudios, documentos e textos, em tempo real, sem custo algum. Salmons (2016), em Beltrame 

(2016), afirma que a decisão de usar uma ferramenta tecnológica na mediação de um processo 

de pesquisa qualitativo deve ser uma escolha estratégica. Ainda segundo Salmons (2016, p. 

06), conforme citado por Beltrame (2016, p. 71), “as escolhas precisam ser apropriadas para 

os participantes com quem nos relacionamos e um tipo de coleta de dados que nos permita 

responder às questões de pesquisa”.  

Para as entrevistadas, o WhatsApp foi preferível em razão da comodidade que o 

aplicativo oferece, combinado ao fato de terem pouco tempo livre para que a entrevista 

pudesse ser feita. É possível, contudo, que tenham preferido este canal alternativo, também, 

para não se exporem demasiadamente, uma vez que, ao mesmo tempo em que o WhatsApp 

permitia a interação, as resguardavam da superexposição e aproximação física. A escolha 

desta ferramenta, em conformidade com as limitações dos sujeitos da pesquisa, encontra 

apoio na ideia de Santos (2009, p. 121), que “diante das aceleradas mudanças da sociedade da 

informação, é necessário ter flexibilidade para a descoberta de formas diferentes de realizar o 

trabalho científico, incorporando as novas tecnologias desenvolvidas no mundo virtual, em 

especial, os recursos digitais e audiovisuais”. 

Todas as entrevistas foram realizadas entre o período de 23 de maio de 2018 a 05 de 

julho de 2018. No que se refere ao tempo, a entrevista feita pessoalmente durou 

aproximadamente 47 minutos, enquanto as entrevistas realizadas via WhatsApp duraram 

cerca de 44 minutos, 45 minutos, 37 minutos e 46 minutos.  

 

4.2.3 Sujeitos da pesquisa 

 

Com o intuito de preservar a identidade das participantes, doravante as nomearemos 

Afrodite, Ártemis, Deméter, Hera e Héstia. O Quadro 3, apresentado a seguir, mostra o perfil 

das participantes, constando idade, estado civil, escolaridade, cargos atuais e anteriores: 

 

Quadro 3: Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Sujeito Idade Estado civil Escolaridade Cargo(s) atual(is) Cargo(s) anterior(es) 

Deméter 24 anos Solteira 
Ensino Médio 

completo 
Desempregada Cabeleireira 

Hera 28 anos Solteira 
Ensino Superior 

incompleto 
Faturista Recepcionista 
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Afrodite 26 anos Solteira 
Ensino Médio 

completo 

Empresária e 

influenciadora digital
2
 

Vendedora e cargo 

comissionado 

Ártemis 29 anos Solteira 
Ensino Médio 

completo 
Desempregada 

Aux. administrativa, 

garçonete, vendedora e 

operadora de 

telemarketing 

Héstia 33 anos Solteira 
Ensino Superior 

incompleto 

Agente de endemias e 

cabeleireira 

Organizadora de 

eventos 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

4.3 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Foi utilizada, para a análise dos dados deste trabalho, a análise de conteúdo. De acordo 

com Bardin (2011, p. 48), a análise de conteúdo designa: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. 

 

Conforme expõe Chizzotti (1991, p. 98), esta análise objetiva “é compreender 

criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações 

explícitas ou ocultas”. Para isso, a análise de conteúdo compreende três etapas fundamentais: 

a) a pré-análise, onde o pesquisador coleta e organiza o material; b) a descrição analítica, que 

é o estudo aprofundado do material, orientado pelas hipóteses e referencial teórico; e c) 

interpretação inferencial, os conteúdos são revelados de acordo com o propósito do estudo 

(MARTINS; TEÓPHILO, 2009). Para tanto, após a conclusão das entrevistas, foi feita a 

escuta intensiva da gravação e das mensagens de voz e, em seguida, transcritos os trechos que 

se destacaram de forma relevante para o alcance dos objetivos pretendidos. A transcrição e 

ordenação destes trechos possibilitaram o processo de categorização. 

Após o tratamento dos dados, foram reorganizadas as categorias anteriormente 

utilizadas na elaboração do roteiro (formação, inserção, atuação, cotidiano, significação e 

                                                           
2
 A entrevistada possui considerável número de seguidores em suas redes sociais e usa destas para 

fazer divulgações de eventos, produtos e serviços, a partir de parcerias com empresas. O título de 

influenciadora digital não foi apresentado pela entrevistada, mas é o que mais se aproxima da 

realidade da entrevistada. 
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relações) em quatro campos de produção de sentido, que foram analisados e relacionados com 

o aporte teórico do estudo. A categoria “formação” encontra-se discutida, principalmente, no 

desenvolvimento do item “5.2 (Trans)formação: do Ensino Médio ao Superior”. As narrativas 

decorrentes das questões que tratavam da inserção no mercado de trabalho e da atuação no 

mesmo mercado, ofereceram o suporte para a análise no tópico “5.3 Estariam as mulheres 

trans* condenadas à prostituição?”. O item “5.4 A importância do trabalho para as mulheres 

trans*: além da remuneração” compreende o debate dos conteúdos oriundos das questões 

relacionadas à categoria “significação”. No nosso último item, “5.5 Eu, mulher trans*, no 

mercado de trabalho: as dificuldades de ser”, abarca as narrativas decorrentes das questões 

sobre relações de trabalho. As respostas das entrevistadas sobre as questões relativas ao 

cotidiano no trabalho, bem como as questões iniciais de identificação e caracterização, 

serviram de base para a apresentação das entrevistadas, presente no item “5.1 Conhecendo as 

meninas: suas realidades e seus sonhos”, da mesma maneira que funcionaram de suporte para 

todo o desenvolvimento da argumentação analítica. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A apresentação e discussão dos dados da pesquisa seguem esta organização: 

inicialmente as entrevistadas serão apresentadas, indicando as características básicas pessoais 

e de sua trajetória profissional. Posteriormente, a análise dos dados será estruturada em quatro 

unidades de significado: a) a formação da mulher trans*, desde o Ensino Médio até o Ensino 

Superior; b) a inserção profissional e os cargos e/ou funções laborais desempenhados; c) a 

significação do trabalho para a mulher trans*; e d) as dificuldades de ser uma trans* no 

mercado de trabalho formal. Esse trabalho busca valorizar, na apresentação e na análise dos 

dados, a subjetividade e a especificidade de cada entrevistada, buscando, pois, não as 

generalizações, mas como cada vivência narrada se articula, diverge, exemplifica ou qualifica 

as referências conceituais. 

 

5.1 CONHECENDO AS MENINAS: SUAS REALIDADES E SEUS SONHOS 

 

 As idades das entrevistadas variam entre 24 e 33 anos e todas possuem experiências de 

trabalho em mercado formal. Atualmente, duas entrevistadas se encontram desempregadas, 

buscando atuação em novas áreas laborais, as quais nunca estiveram. Como principal 

motivador para a procura do primeiro emprego, a independência foi o fator que prevaleceu, 

aparecendo no discurso de quatro delas, representado na Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 $ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Figura 2: Fatores motivadores para a busca pelo primeiro emprego 

Ártemis 

Deméter 

Afrodite 

Hera 

Héstia Sobrevivência Independência 
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5.1.1 Ártemis 

 

Ártemis possui o Ensino Médio completo e começou como a trabalhar como menor 

aprendiz, ainda quando estudava, para adquirir a sua independência financeira. Formalmente, 

a entrevistada já trabalhou em empresas de ramos bem diferentes: loja de peças de moto, em 

uma processadora de castanha de caju e em uma operadora de telemarketing. Ela já passou 

por outras empresas, contudo, sem assinar a carteira de trabalho, aonde chegou a atuar como 

garçonete, chefe de fila, auxiliar administrativo e vendedora, mas não costuma levar em 

consideração tais experiências. 

 
Eu não conto muito essas experiências profissionais que não estão na 

carteira de trabalho, porque na realidade só vale o que tiver na carteira. 

[...] Principalmente quando você é uma trans, que o pessoal duvida muito 

das suas experiências profissionais (Ártemis). 

 

Trabalhando desde muito nova, Ártemis tem orgulho do seu currículo profissional, que 

faz questão de me mostrar. 

 
É difícil você ver hoje uma trans com um currículo desse tão bonito, com 

experiências tão bonitas (Ártemis). 

 

Atualmente, encontra-se desempregada e pensa em labutar em um campo onde nunca 

trabalhou. Com boa capacidade de articulação, a entrevistada explana o desejo de levar 

informação para o público, como locutora ou jornalista. 

 

5.1.2 Deméter 

 

Assim como Ártemis, Deméter começou a trabalhar visando a sua independência, aos 

17 anos, em um salão de beleza. 

 
Nunca me senti obrigada a trabalhar pra comer e pra viver... É porque eu 

queria, realmente, minha independência financeira, de não precisar de 

ninguém (Deméter). 

 

A entrevistada terminou o Ensino Médio e conta que todas as suas experiências 

profissionais foram em salões de beleza. As mudanças de locais de trabalho sempre partiram 

da própria Deméter, uma vez que nunca conseguia se adaptar, pois achava o serviço muito 

estressante.  
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Atualmente desempregada, Deméter relata que não se identifica mais com a área e 

pensa em seguir outro rumo, na área da Enfermagem. 

 

5.1.3 Afrodite 

 

Afrodite também identifica a busca de independência como o principal fator que a 

motivou trabalhar. 

 
Comecei a trabalhar porque sempre quis muito ser independente. Sempre fui 

muito de querer as minhas coisas. Se eu queria ir pra uma festa, viajar ou 

comprar aquela maquiagem pra fazer aquela produção eu queria usar o 

meu dinheiro. Eu sempre fui muito danada (Afrodite). 

 

A entrevistada conta que seus trabalhos, geralmente, foram realizados em lojas de 

roupas por meio de contratos temporários. O único emprego que exerceu com carteira 

assinada, foi durante o período laborado em cargo comissionado no setor administrativo de 

um hospital, mas não durou muito tempo. 

 
[...] Era uma coisa política. Entrou a nova diretora e ela queria fazer 

algumas mudanças. Pegou muito no meu pé, me trocou de setores... Me 

chamou e inventou coisas do tipo que eu não tava conseguindo dar conta, 

queria que eu assinasse advertência... E eu imponho muito meus direitos, 

disse que não assinaria. E ela pediu minha demissão (Afrodite). 

 

Desde então, Afrodite possui uma agência virtual de viagens, onde realiza excursões, 

bate e voltas e pequenas viagens. Além disso, faz divulgações de produtos, serviços e eventos 

através de suas próprias redes sociais por meio de parcerias com empresas. Influenciadora 

digital é o termo mais próximo que encontramos para retratar a realidade de Afrodite, que, 

com grande influência sobre o seu público, acaba se tornando uma formadora de opinião, mas 

que algumas pessoas possuem uma visão equivocada do trabalho que exerce. 

 
Sou apenas uma pessoa que dou dicas do meu dia a dia, de lugares, de 

eventos... Eu tenho um grande público nas minhas redes sociais e o povo 

gosta. Talvez venha da época que eu fazia teatro (Afrodite). 

 

[...] Eles acham que a gente ganha as coisas fáceis. Tipo “ah, elas são 

chiques”, “queria viver a sua vida, de spa, de salão, de clínica, de viagem”, 

mas, gente, é um trabalho como outro qualquer. Se eu tô ali divulgando, é 

um trabalho (Afrodite). 
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Para a empresária e influenciadora digital, um bom dia de trabalho é o dia em que 

consegue fechar muitas parcerias com lojas, faz muitas divulgações e consegue planejar suas 

viagens. Afrodite se encontra realizada nos trabalhos atuais e conta que, caso não tivesse 

optado pelo segmento que trabalha atualmente, imagina que estivesse trabalhando em salões 

de beleza, embora receba muitas propostas para trabalhar como vendedora. 

 
Se eu não tivesse ido pra esse meio, eu tinha ido pra um meio mais de salão. 

Acho que eu sempre fui muito voltada pra isso (Afrodite). 

 

Eu não procuro, mas sempre há propostas... Mas é sempre voltado pra área 

de loja. Esses dias eu tava até conversando com uma amiga minha, gerente 

de uma loja, que queria eu fosse pra loja dela no fim do ano. [...] Ela disse 

“eu tenho certeza que você vai vender muito, porque [seu jeito], né?” 

(Afrodite). 

 

Dona de uma personalidade forte, Afrodite exprime que, caso volte a trabalhar por 

conta de outrem, não abre mão de ser quem é. 

 
Tem que ser um lugar que eu tenha liberdade. Se for um canto que eu não 

possa ser como eu sou, ou ter algum tipo de frustração com relação a isso, 

eu não vou (Afrodite). 

 

No que se refere ao futuro, seu sonho é possuir uma grande agência de viagens em um 

espaço físico. 

 

5.1.4 Héstia 

 

Ao contrário de Ártemis, Deméter e Afrodite, Héstia relata que começou a trabalhar 

por pura necessidade. 

 
Comecei a trabalhar por extrema necessidade, até porque eu venho de uma 

realidade periférica... Minha mãe teve muitos filhos e ficou viúva (Héstia). 

 

Nascida no município de Nilópolis, no Rio de Janeiro, Héstia veio para o Rio Grande 

do Norte aos 07 anos de idade. Aos 14 anos, Héstia já trabalhava em salões de beleza. Na 

época, sua vizinha possuía um salão e a convidou para aprender.  

 
Desde então, trabalhei em vários salões... No caso, a gente chamava de 

aluguel de cadeira, que a gente não tem o material, só a mão de obra, então 

50% era do salão e 50% era nosso. [...] Era um trabalho duro porque pra 
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eu conseguir R$ 100,00, eu teria que escovar 20 cabelos. Então era muito 

cansativo (Héstia). 

 

Até que, em 2010, conseguiu passar em seu primeiro concurso público, no cargo de 

agente de endemias, em uma cidade que fica a cerca de 50 minutos de Mossoró. Desde então, 

Héstia vai e volta para a cidade em que trabalha todos os dias úteis. 

Hoje estabilizada, Héstia não se encontra satisfeita com o seu atual emprego. O fato de 

trabalhar exposta ao sol e a remuneração são condições levantadas por ela. 

 
Apesar de ser um pouquinho mais do que um salário mínimo, pelo fato de eu 

trabalhar na área da saúde, então a gente tem direito a 20% de 

insalubridade, é pouco (Héstia). 

 
É complicado trabalhar estando exposta ao sol (Héstia). 

 

Ela cita, ainda, que gasta cerca de R$ 500 por mês com condução para poder ir à 

cidade em que trabalha e voltar à Mossoró. Por isso, a entrevistada tenta completar a renda de 

outras formas ao chegar em Mossoró no fim do dia, na área em que atua desde muito nova: 

estética capilar. 

 
Trabalho com aplicação de mega hair. É uma coisa que eu gosto de fazer e 

que é cara, me rende uma boa grana (Héstia). 

 
Eu tenho muita prática com mega hair. E não é me gabando, mas eu 

trabalho muito bem com isso. Alguns colegas sempre falam “ah, você 

deveria investir” (Héstia). 

  

Héstia relata que não gostaria de “morrer fazendo” as atividades que exerce 

atualmente. Por isso, espera passar em um concurso na área de Pedagogia, faculdade que 

realiza atualmente, após a conclusão dos estudos.  

 

5.1.5 Hera 

 

Assim como Héstia, Hera também teve a oportunidade de ingressar em uma faculdade. 

A entrevistada começou o curso de Matemática, mas teve que trancar por não conseguir 

conciliar a sua faculdade com o seu trabalho. 

Um fato curioso é que Ártemis, Deméter e Afrodite nunca ficaram mais de cinco anos 

em um mesmo emprego, ao contrário de Héstia, que possui estabilidade por ter passado em 
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um concurso público, e Hera. A entrevistada conta que começou a trabalhar aos 17 anos em 

uma clínica médica, como recepcionista, também buscando a independência financeira. 

 
Comecei a trabalhar porque sempre quis ter a minha independência 

financeira, pra não depender da minha mãe. Minha mãe sempre foi humilde, 

então, assim, ela trabalhava pra me manter, né? Chegavam certos 

momentos que eu queria uma coisa, e eu sempre gostei de coisa boa, e 

infelizmente ela não tinha condições de me dar. [...] E sempre tive vontade 

de colocar silicone, uma história... Então eu optei a trabalhar pra conseguir 

tudo isso (Hera). 

 

Hera passou apenas cinco meses na recepção, até ser transferida pro setor de 

faturamento, onde ela permanece até hoje, passados onze anos. Para ela, isto se dá pelo fato 

de fazer o seu “serviçozinho direito”. 

 
Aqui, eu digo uma coisa a você, eu acho que eu só saio se realmente eu 

quiser... A dona da clínica gosta de ter os mesmos funcionários. Aqui não 

tem muita rotatividade, entendeu? (Hera). 

 

A permanência na empresa em que trabalha por mais de dez anos é motivo de orgulho 

para Hera, que se encontra realizada na função que exerce. 

 
[Aqui no trabalho] todo dia é bom, entendeu? Se eu tiver bem com minha 

saúde, meu amor, o resto tá tudo ótimo (Hera). 

 
Sou muito bem realizada aqui no meu emprego. Eu faço o que eu gosto. Não 

é a toa que eu estou até hoje, né? (Hera). 

 

5.2 (TRANS)FORMAÇÃO: DO ENSINO MÉDIO AO SUPERIOR 

 

O preconceito contra pessoas LGBTs está presente em diversos espaços e lugares, até 

mesmo na escola, lugar de aprendizado para a vida. Para fugirem da intolerância e de 

discriminações, algumas pessoas deste grupo vêem a o abandono dos estudos como a única 

opção. De acordo com Peres (2009, p. 245): 

 
A escola apresenta muita dificuldade no trato da orientação sexual e de 

identidade de gênero, mostrando-se muitas vezes insegura e perdida diante 

das cenas que não estão presentes em seus manuais. Neste sentido, reifica os 

modelos sociais de exclusão por meio de ações de violência (discriminação e 

expulsão) ou de descaso, fazendo de conta que nada está acontecendo (não 

escuta as denúncias da dor da discriminação). 

 

Um relatório, divulgado em dezembro de 2016, pela ABGLT, rede nacional com mais 



56 
 

de 300 organizações afiliadas, mostrou que, no ano de 2015, 68% dos estudantes Ts foram 

agredidos verbalmente por causa de sua identidade de gênero. No que tange a agressões 

físicas, 25% relataram que já foram agredidos fisicamente por causa de sua identidade de 

gênero, sendo que cerca de 6% vivenciam essa agressão frequentemente ou quase sempre.  

Apesar da realidade repleta de dificuldades, todas as cinco entrevistadas conseguiram 

concluir o Ensino Médio. No entanto, Ártemis relata que já teve que trancar o ano por conta 

do preconceito e da falta de autoestima, por vivenciar na pele do gay afeminado. Analisando o 

manejo do armário na idade escolar, Amaral (2013) enfatiza a diferença de ser um gay 

afeminado e um gay não afeminado na escola. Para o primeiro, a realidade é ainda pior, por 

haver uma espécie de ruptura com as concepções sociais referentes ao comportamento 

masculino e feminino. 

Apesar da presença do preconceito nas escolas, é possível localizar, em algumas, 

ensaios de superação em razão da iniciativa de alguns professores ou diretores que promovem 

o respeito, a solidariedade e a inclusão, através da valorização das diferenças e o respeito à 

sua expressão (PERES, 2009). Hera, outra entrevistada, também não encontrou o suporte em 

professores ou na direção escolar, narrando encontrar refúgio por conta própria. A entrevistada 

compreende que as dificuldades devem ser superadas ainda no ambiente escolar. 

 
Em momento algum desisti de estudar por conta de preconceito ou algo 

parecido. Sempre busquei terminar os estudos e ter uma trajetória diferente 

de outras meninas trans (Hera). 

 

Deméter ressalta que a trajetória escolar de uma mulher trans* é ainda mais complexa. 

Ela foi uma das poucas entrevistadas que, ainda no Ensino Médio, já havia feito a transição. 

Segundo ela, o mundo que aflorava dentro de si já não era mais o mundo masculino.  

 
A fase escolar é muito difícil para uma mulher trans, principalmente pra 

aquela que se descobre muito cedo, como eu. Muita gente se descobre depois 

que sai do colégio, com 18 ou 19 anos, quando você tá de maior, que você 

pensa “ah, agora que eu tô de maior, eu tenho voz e peito pra assumir quem 

eu sou”. Mas eu não, eu fiz a transição muito cedo por causa da base 

familiar que eu tive (Deméter). 

 

Exposto pela entrevistada, a fala de Deméter mostra importância do papel familiar 

neste momento da vida, em ser uma base acolhedora e protetora para que consigam enfrentar 

as intolerâncias diárias. Ao contrário de Deméter, algumas pessoas trans* não conseguem 

apoio familiar nesta fase, o que pode reforçar, ainda mais, o sofrimento durante o processo de 

transição. Os pais, em geral, se encontram ancorados em preconceitos ou ideias estereotipadas 
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perpetuadas na nossa sociedade, que acabam as tratando como adoecidas ou “endemoniadas”, 

ocasionando desumanização nas relações (QUINTÃO, 2018).  

O desfecho de Deméter foi diferente da grande maioria das pessoas trans*, que ficam 

mais suscetíveis a ataques justamente por se confrontarem tão inequivocamente contra o 

binarismo de gênero (AMARAL, 2013), e recorrem ao abandono dos estudos. Como visto 

anteriormente, dados da Rede Nacional de Pessoas Trans mostram que 82% das mulheres 

transexuais e travestis abandonam o Ensino Médio entre os 14 e os 18 anos. Deméter 

consegue observar além.  

 
[As discriminações na escola] fazem com que a gente pare de estudar e 

encontremos confortos em outros meios: conforto na rua, nas drogas, nas 

baladas e festas, na prostituição, dentre outros (Deméter). 

 

Nessa perspectiva, Peres (2009, p. 245) salienta que: 

 
A intensidade da discriminação e do desrespeito aos quais as travestis são 

expostas nas escolas em que desejam estudar leva, na maioria das vezes, a 

reações de agressividade e revolta, ocasionando o abandono dos estudos ou a 

expulsão da escola, o que consequentemente contribui para a 

marginalização. 

 

Com o objetivo de adquirir qualificação profissional e uma rápida inserção no 

mercado de trabalho, algumas entrevistadas contam que já realizaram cursos 

profissionalizantes. Afrodite realizou cursos de recepcionista, telefonista, maquiagem e na 

área de informática, e, atualmente, pensa em fazer curso de cabeleireiro. Deméter conta que já 

realizou diversos cursos de capacitação na área de beleza, como colorimetria capilar e corte.  

No que se refere ao Ensino Superior, apenas duas entrevistadas tiveram a oportunidade 

de ingressar em uma universidade: Hera e Héstia. Todavia, Hera teve que trancar o curso em 

razão da dificuldade de conciliar a faculdade com o trabalho. 

 
Cursei até o 4º período de Matemática, porém tranquei. Desisti porque meu 

curso era diurno e tive que começar a trabalhar pra conseguir minhas 

metas. Ainda cheguei a transferir pro turno noturno, porém chegava exausta 

na sala de aula e ia só dormir, então resolvi trancar (Hera). 

 

Atualmente, Héstia cursa Pedagogia, mas, assim como Hera, já teve que trancar a 

faculdade. No caso dela, o trancamento se deu por três períodos, em razão de uma cirurgia 

que havia feito. A entrevistada também relata a dificuldade de conciliar a faculdade com o 

trabalho, sobretudo por trabalhar como agente de endemias em outra cidade, tendo que ir e 
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voltar para Mossoró todos os dias.  

Deméter sonha um dia fazer faculdade de Enfermagem e Ártemis pretende entrar no 

curso de Comunicação Social, enquanto que Afrodite tem o desejo de ingressar em uma 

faculdade de Marketing, mas, por causa de sua profissão, julga ainda não ser o momento 

apropriado. 

 
[...] Eu já faço tanta coisa nessa vida de close, de festa, de eventos... Acaba 

tirando o foco das coisas e a gente acaba se distraindo. Mas quem sabe, né? 

Enquanto há vida, há esperança (Afrodite). 

 

Ainda que não haja dados e levantamentos precisos, é possível perceber que são 

poucas as pessoas trans* que chegam à faculdade, e, além disso, conseguem concluí-la, por 

condições adversas. De acordo com Simpson (2016, online): 

 
O acesso das pessoas trans ao Ensino Superior é muito difícil, porque esse 

ambiente não é acolhedor para elas. Ainda existem discriminação e 

violências praticadas tanto pela instituição quanto pelos próprios alunos e 

professores. 

 

O interesse das entrevistadas em fazer parte deste ambiente mostra que as mulheres 

trans* não se encontram mais acomodadas no pequeno espaço que, muitas vezes, para elas é 

destinado.  

Portanto, diferente da realidade da maioria das pessoas trans*, as entrevistadas 

apresentam bons níveis educacionais. O apoio familiar que as entrevistadas tiveram, uma vez 

que nenhuma delas relatou problemas familiares, pode ter sido um diferencial para que todas 

tenham concluído o Ensino Médio e, uma destas, esteja fazendo faculdade atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Figura 3: Fatores positivos e negativos durante a trajetória estudantil 
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5.3 ESTARIAM AS MULHERES TRANS* CONDENADAS À PROSTITUIÇÃO? 

 

Atualmente, ainda é raro encontrar mulheres trans* em empregos formais, embora não 

se tenha dados referentes desta população no mercado de trabalho, o que já demonstra 

indícios de invisibilidade. De acordo com Simpson (2017, online): 

 
Não há meios de encontrar essas informações, pois todos os dados oficiais 

referentes ao mercado são registrados baseados no binário de gênero 

masculino e feminino. Não existe a preocupação em ampliar as bases 

cadastrais e incluir a identidade de gênero, o que reforça a exclusão da 

população trans. 

 

Muitas mulheres trans* encontram na prostituição o seu sustento de vida, fazendo 

parecer que este é o único meio onde são bem vindas. Um estudo da ANTRA afirmou que 

90% das pessoas trans* foram ou ainda são obrigadas a se prostituir para sobreviver. 

Conquanto, foi o caso de apenas uma das entrevistadas, em desacordo com o apontado pela 

pesquisa. 

 
Já tentei a prostituição, não em ruas, mas por sites. [...] Mas os clientes 

sempre querem meninas de fora por causa do sigilo (Sem identificação). 

 

Hera, considerando este cenário, julga a falta de oportunidades por parte do mercado 

como principal fator, mas reconhece a vontade própria de algumas. 

 
Tem muitas meninas profissionais aí no mercado e os empresários não 

querem. Aí as bichinhas vão e começam a se prostituir. Porém, tem algumas 

que realmente gostam, né? É um dinheiro fácil. Em questão de horas faz R$ 

1.000, R$ 2.000 (Hera). 

 

Nesse sentido, analisando a dificuldade na obtenção de um emprego formal, Amaral 

(2013) explana, como possíveis motivadores, a não conclusão dos estudos, impossibilitando 

uma qualificação requerida pelo mercado de trabalho, e a falta de “passaportes básicos” para 

sua inserção social, como uma documentação que a identifique de maneira coerente. 

Corroborando, Irigaray (2010, p. 07) acredita que a baixa qualificação profissional seja o 

principal fator: 

 
A quase inexistência das travestis no mercado de trabalho é resultado da 

estigmatização e preconceito dos quais elas são alvos, os quais, muitas 

vezes, se reificam em atos de violência física, desde a infância. Raros são as 
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travestis que conseguem terminar o Ensino Fundamental, pois são objetos de 

discriminação e violência nas escolas. Neste sentido, observa-se uma forte 

correlação entre a violência experimentada por estes indivíduos e sua baixa 

qualificação profissional. 

 

Kulick (2008), em Amaral (2013), aponta a ruptura familiar como um fator crítico no 

trajeto que leva travestis à prostituição. De acordo com o autor, as primeiras modificações 

corporais resultam, muitas vezes, em expulsões de sua própria casa por familiares ou 

abandono por vontade própria. Nenhuma das cinco entrevistadas, à vista disso, relatou 

problemas familiares consideráveis. É possível, assim, que este aspecto pode ter sido 

influenciador para que as outras quatro entrevistadas tenham tido uma trajetória condizente e 

não viessem a considerar a prostituição como meio de vida.   

Contudo, conforme julga Amaral (2013, p. 01), deve-se ter cautela ao apontar motivo 

A ou B como razão por buscarem a prostituição, uma vez que, evidentemente, não é o 

caminho seguido por todas: 

 
Não defendo, no que tange à prostituição, por exemplo, que a realidade das 

travestis seja universal e imbuída de fatalismos. Por óbvio, a realidade 

individual de cada uma das pessoas que vive neste tipo de situação é única e 

específica, sendo bastante temerária uma tentativa de generalizar motivos 

que as levem a esta situação. 

 

Observando os poucos espaços que, muitas vezes, são distribuídos, Silva (2011, p. 08) 

expõe que, ao assumir-se trans*, a pessoa: 

 
[...] é considerada uma anomalia e vai enfrentar uma batalha para conseguir 

um emprego formal, principalmente quando não possui documentos 

adequados ao seu fenótipo. Desse modo, muitos não conseguem fugir da 

vala comum de empregos que possuem uma aceitação maior aos 

homossexuais, travestis e transexuais como as atividades de cabeleireiras e 

maquiadoras, chegando, nas piores situações, aos casos de prostituição. 

 

Nessa perspectiva, Ártemis relata que, quando iniciou a sua transição, foi questionada 

por amigos sobre qual segmento iria escolher como profissão: salão de beleza ou prostituição. 

 
[...] O pessoal dizia “Ártemis, qual segmento você quer entrar: prostituição 

ou salão de beleza?”. Eu dizia “eu quero um diferente” (Ártemis). 

 

Na mesma linha de raciocínio, Deméter corrobora com este fato e lamenta. 
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Pra muitas, [a prostituição] é a única válvula de escape pra viver 

socialmente... Nem viver socialmente, né? Porque é uma marginalização 

muito grande (Deméter). 

 
Trabalhei em salões de beleza que, infelizmente, é uma das poucas portas, 

ou a única porta que abre pra uma travesti no mercado de trabalho 

(Deméter). 

 

Irigaray (2010) observa que a maioria das travestis já recorreu à prostituição. As que 

não estão “na pista”, trabalham à noite em estabelecimentos LGBTs ou em salões de beleza. 

Ainda, uma vez no mercado formal, as travestis e transexuais ocupam posições subalternas e, 

majoritariamente, operacionais em indústrias específicas: entretenimento, lazer e beleza. 

Enquanto a prostituição aparece no discurso de apenas uma entrevistada, a área da 

beleza aparece no depoimento de três delas: a) Héstia trabalha com aplicação de mega hair 

para complementar sua renda; b) Deméter trabalhou, durante toda a sua vida, como 

cabeleireira, embora atualmente não pense mais em continuar neste segmento; e c) Afrodite, 

que pensa em fazer curso profissionalizante de cabeleireira, relata que, caso não estivesse 

trabalhando com o seu segmento atual, supõe que estivesse em um salão, pois sempre foi 

muito voltada para a área. 

Todas as cinco entrevistadas possuem em seus currículos, portanto, experiências de 

trabalho em mercados formais, em segmentos diversos: loja de roupas, hospital, loja de peças 

de moto, processadora de castanha de caju, “call center”, restaurante, clínica médica, dentre 

outros. A realidade das entrevistadas consegue nos fazer refletir sobre a fala de Moira (2017, 

online), militante travesti: 

 
A gente quer ocupar outros espaços também. A gente não quer fazer sentido 

só ali [na prostituição], a gente quer fazer sentido na sociedade como um 

todo. Os sonhos infantis de ser advogada, cientista, astronauta, para nós, 

nenhum deles dá certo. No máximo, a gente vai poder sonhar com ser 

prostituta. Precisamos começar a romper com essas narrativas que nos 

engessam. 

 

A boa formação delas, através da conclusão do Ensino Médio e realização de cursos 

profissionalizantes, e o apoio familiar, que todas encontraram, podem ter sido fundamentais 

para que a realidade delas viesse a ser diferente da maioria da população T.  

 

5.4 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO PARA AS MULHERES TRANS*: ALÉM DA 

REMUNERAÇÃO 
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O trabalho é central na vida do ser humano e possui papel essencial na construção da 

identidade do indivíduo. Como visto anteriormente por Dejours (2007, p. 21), o ato de 

trabalhar “é e continuará central em face da construção da identidade e da saúde, da realização 

pessoal, da formação das relações entre homens e mulheres, da evolução da convivência e da 

cultura”.  

Ártemis, analisando a importância que o trabalho desempenha para sua classe, cita a 

luta pela sobrevivência como fator principal. 

 
O principal é a luta pela sobrevivência, né? Você não pode, hoje, escolher 

emprego. Você pergunta “onde é que tá pegando pessoal pra trabalhar?”. 

[...] A gente opta pro que tem a disposição. A minha classe vai pro que tem 

disponível (Ártemis). 

 

Héstia assume descontentamento. As condições submetidas pela entrevistada em seu 

trabalho, entretanto, podem ser a causa do discurso. Para a agente de endemias, o impulsor 

para que continue trabalhando é o pode ser viabilizado através dele. 

 
Venhamos e convenhamos, ninguém trabalha porque gosta. Até porque 

trabalho não é esporte. A gente pratica esporte porque gosta, mas a gente 

trabalha porque precisa. [...] Quem é que quer levantar às 4h50, ficar 

trabalhando até 12h00 ou 13h00, exposta ao sol, andando rua acima e rua 

abaixo, por um único salário mínimo? E desse, ainda é descontado, 

praticamente, 50% dele com deslocamento. É meio complicado. [...] Eu não 

gosto de trabalhar. Eu gosto das coisas que o trabalho pode me 

proporcionar (Héstia). 

 

Nessa perspectiva, Cecato (2012) conclui que o trabalho é percebido, a priori, como 

um fator de bem-estar econômico, pois concede a certeza do preenchimento das necessidades 

materiais básicas de todo ser humano. Visto isso, é compreensível que, dentre o amplo 

número de expectativas geradas em torno do trabalho, a primeira delas seja a do ganho 

salarial proporcionado. 

Por outro lado, o bem-estar assegurado pelo trabalho é mais amplo do que, 

simplesmente, econômico, uma vez que se apresenta como um instrumento de concretização 

de inserção social. Por isso, o trabalho também é um fator de bem-estar psicológico e 

emocional (CECATO, 2012). Em suas entrevistas, Deméter e Hera enfatizaram a importância 

do convívio social que o trabalho proporciona. A socialização é tida como um fator 

importante para as entrevistadas, visto que é a base das relações humanas, fazendo com que se 

integrem como membro de uma sociedade. 
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[Caso eu parasse de trabalhar, o que ia sentir falta] era de algumas 

pessoas, em termos de amizade, porque eu tenho amizades verdadeiras aqui 

(Hera). 

 
Além do dinheiro, há outras coisas boas no trabalho, que é a socialização, 

conhecer pessoas novas, entendeu? (Deméter). 

 

Conforme Tajfel (1972), em Silva e Cerqueira-Santos (2014, p. 30), “a identidade 

social de uma pessoa se encontra relacionada com o conhecimento de sua filiação a certos 

grupos sociais e com a significância emocional e valorativa que resulta desta filiação”. Assim, 

este convívio social que o trabalho propicia, outrossim, torna-se fundamental para a 

construção de quem somos. 

As palavras-chave remetidas ao trabalho, encontradas na fala das entrevistadas, foram: 

independência, obstáculo e limitações. Destacam-se as falas de Héstia, Ártemis e Deméter. 

 
Penso em independência, no meu salto alto, no meu batom, no meu cabelo 

(Héstia). 

 
Penso em obstáculo. Um obstáculo que você vai ter que vencer (Ártemis). 

 
Remete a limitações. Uma trans não imagina que ela pode trabalhar em 

qualquer canto. Ela nunca vai imaginar isso. O máximo que ela pode achar 

que pode conseguir é no salão de beleza (Deméter). 
 

Nessa sequência, em vista, o trabalho manifesta-se de maneiras diferentes para cada 

ser humano. Portanto, o sentido que a palavra trás advém das vivências de cada um. A Figura 

4 consegue ilustrar as falas das entrevistadas: 

 

 

 

 

 

Independência 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Do lado esquerdo, está a palavra que configura aspecto positivo. Do lado direito, as 

palavras que configuram aspecto negativo. As palavras “limitação” e “obstáculo”, encontradas 

Independência 

Limitações 

Obstáculo 

Trabalho 

Figura 4: Palavras-chave remetidas ao trabalho 
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na falas de Deméter e Ártemis, respectivamente, conseguem nos fazer refletir no que se refere 

à satisfação sobre campo de trabalho. Ambas estão desempregadas e não se sentem realizadas 

nos empregos por quais passaram. As duas moças pretendem seguir carreira em novos ramos: 

enquanto Ártemis sonha em ser locutora ou jornalista, Deméter pretende seguir carreira na 

área da Enfermagem. 

A partir dos discursos, mais do que uma mera fonte de renda para pagar as contas, o 

trabalho opera como um importante instrumento para estas mulheres, seja como um artifício 

para tornar o seu corpo conforme o necessitado, adequando-o a sua identidade de gênero, ou 

como um meio de sobreviver as estorvos de ser quem é.  

 

5.5 EU, MULHER TRANS*, NO MERCADO DE TRABALHO: AS DIFICULDADES DE 

SER 

 

Está cada vez mais complicado de se inserir no mercado de trabalho, sobretudo, para 

as minorias, que possuem ainda mais dificuldades de inserção. Como visto anteriormente por 

Zauli et al (2013), os grupos de minoria são aqueles que, mesmo sendo mais numerosos em 

determinado lugar, não têm igualdade de oportunidades, de tratamento e de poder na 

sociedade. 

Lapa (2013) enfatiza que o preconceito contra mulheres trans* fica evidente quando 

elas se candidatam a uma vaga. Observando os relatos das entrevistadas, é possível perceber 

que, para chegar ao tão sonhado emprego, os obstáculos enfrentados pelas pessoas trans* 

parecem maiores. Para Deméter, ser trans* é apenas o primeiro. 

 
O primeiro que vem de frente é você ser trans, depois vem você ser trans 

negra, você ser trans pobre, você ser trans não-feminina... São várias coisas 

que agravam mais ainda a impossibilidade de entrar no mercado de 

trabalho (Deméter). 

 

Na tentativa de conseguir um trabalho, duas das cinco entrevistadas relatam situações 

de constrangimento durante processos seletivos em que passaram. Ártemis conta que fazia 

muitas entrevistas e nunca conseguia, de fato, ser contratada, até que uma professora a 

recomendou que cortasse o seu cabelo, que ia até sua cintura, para que se encaixasse no 

padrão da sociedade. 

 
Eu fazia entrevistas e o povo dizia “eu gostei da sua entrevista, você é uma 

pessoa bem informada, mas vamos colocar você no banco de espera” 

(Ártemis). 
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Uma professora minha disse “Ártemis, corte seu cabelo, um dia você deixa 

ele crescer”. Quando eu cortei, eu fiz três entrevistas, passei na melhor. [...] 

Na rua, o povo ficou em prantos, diziam “Ártemis, o que foi isso? Seu 

cabelo era tão bonito!” (Ártemis). 

 

Observando os relatos de Ártemis, faz parecer que viver na pele do homossexual seja 

mais aceitável pelas empresas. Deste modo, a inibição de ser quem é pode ser uma forma 

encontrada pelas mulheres trans* de pertencer a este ambiente. Para ter o dinheiro na conta no 

fim do mês, conforme Martins (2017, online), a opção encontrada pode ser “resignar-se diante 

da imposição do uso do nome de batismo, comportar-se como convencionalmente alguém do 

sexo que consta na certidão de nascimento se comportaria e até aceitar de cabeça baixa as 

piadas”. Nesta linha de raciocínio, Adelman et al. (2003, p. 83) contribui: 

 
Basta uma rápida olhada nos anúncios de emprego para deixar claro que o 

mercado de trabalho possui uma estrutura segmentada pelo gênero-definido 

pela dicotomia convencional homem/mulher. Muitos valores subjetivos e 

avaliações estão embutidos nesta divisão sobre aquilo que um homem ou 

uma mulher pode ou deve fazer. Pessoas com uma ambigüidade de gênero 

poderiam causar confusão e sentir rejeição, por não se encaixarem 

facilmente nos nichos que existem no mercado de trabalho. 

 

Tal homogeneização do mercado de trabalho acaba refletindo na autoestima das 

pessoas trans*, que, por vezes, não consideram candidatar-se a uma vaga de trabalho por não 

conseguirem visualizar semelhantes. A fala de Deméter consegue nos fazer refletir sobre. 

 
Muitas vezes eu mesma não vou procurar emprego porque eu já sei que ali 

não me cabe, entendeu? Porque eu já sei que eu vou levar um não. A gente 

cria uma espécie de frustração natural dentro da gente, entendeu? A gente 

não quer andar em certos ambientes porque acha que naqueles ambientes 

não nos cabem. [...] Se a sociedade fizesse com que a gente se sentisse 

confortável em nossas peles, a gente não precisaria se sentir desconfortável 

na hora de se candidatar a uma vaga (Deméter). 

 

A própria Deméter acredita que passou por discriminação na tentativa de ser 

contratada por uma empresa conhecida por ter vendedores que fogem do padrão da sociedade, 

segundo ela própria.  

 
Eu fiquei muito empolgada achando que ali seria um canto que ia me 

aceitar de boa, né? O que a gente mais vê são pessoas diferentes... Mas as 

perguntas que eles faziam eram somente focadas na minha identidade, 

entendeu? A preocupação era somente essa. Não estavam preocupados no 

meu desenrolar. [...] Eles fizeram teste de vendas, disseram que eu era muito 

desenrolada, me parabenizaram, diziam que eu falava bem, me comunicava 
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bem... Mas o que eles estavam preocupados era somente no meu 

comportamento como trans, não como vendedora (Deméter). 

 

Durante o seu processo de treinamento na empresa, os gerentes faziam perguntas 

desnecessárias, como qual seria a reação dela caso alguma pessoa passasse na loja e não 

quisesse entrar por ter uma vendedora trans* ou o que ela faria se algum cliente percebesse 

que ela “não era uma mulher” quando ela estivesse falando de um produto. Deméter ficou 

desapontada. 

 
Porque, assim, eu procurei tanta informação pra chegar lá e dar um show, 

né? E eles não procuraram nada. Esperaram eu chegar pra saber do que se 

trata... E nem perguntava, subjugava, né? [...] E no final disseram “não vai 

dar certo porque você não se encaixa no que a gente ta precisando, a gente 

não tem como colocar você porque você não iria atrair público”. Não falou 

com essas palavras, mas quis dizer isso... E eu saí arrasada. Vim toda 

preparada como uma vendedora, e não como uma trans (Deméter).  

 

É possível perceber a dificuldade de se apropriar de um mercado de trabalho formal 

que privilegia um padrão heteronormativo ao invés da competência. Desta forma, o desafio 

está em encontrar um trabalho que escolha o indivíduo por outros critérios, que não a 

identidade de gênero e orientação sexual (BARBOSA; SILVA, 2014). Em seus empregos em 

salões de beleza, Deméter nunca passou por nenhuma situação parecida. Héstia, que trabalhou 

durante toda a sua vida em salões de beleza, e Afrodite, que passou grande parte da vida em 

lojas de roupas e artigos femininos, também não. Tal cenário vale a pena ser problematizado. 

Sem embargo, ainda que seja possível localizar ensaios de mudanças por parte de 

algumas empresas, Deméter acredita que isto se dê pela promoção da própria marca. 

 
Hoje em dia, o mercado de trabalho está querendo abrir mais as portas... 

Por questões midiáticas, também. Às vezes não é nem que seja por boa 

vontade da indústria, não. É por questões midiáticas, de rede social. [...] Eu 

acho um pouco manipulado essa questão da diversidade. Eu acho que eles 

visam somente o lucrativo, o capital deles (Deméter). 

 

A trajetória de Ártemis na empresa B atesta. A ex-funcionária conta que, na época, 

não podia usar o seu nome social, mas a empresa declarou em um “post” no Instagram que 

este era um direito garantido para os que se interessarem. Na própria publicação é possível ver 

comentários de pessoas alegando ser inverdade.  

 
A empresa B vai em rede social e diz que o crachá social é um direito 

garantido. [...] Não procede! (Ártemis). 
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Desta forma, as falas de Deméter e Ártemis fazem com que sejam levantadas 

discussões sobre o “pinkwashing”. Para Gomes (2018, online), o termo é usado quando o 

objetivo da empresa “é usar a bandeira como estratégia política, de marketing ou até 

financeira, mas não colocar o discurso em prática”. Ainda de acordo com Gomes (2018, 

online): 

 
Uma campanha publicitária direcionada aos LGBT tem objetivo 

mercadológico, no primeiro momento, e isso não é errado. O problema é se 

as empresas pensam apenas no faturamento e dentro de casa ou no 

atendimento ao cliente são preconceituosas. 

 

No que se refere às relações de trabalho com clientes, na perspectiva da dificuldade de 

ser uma mulher trans* em um ambiente laboral, destaco as falas de Hera, Ártemis e Afrodite. 

 
 Quando eles percebem que é trans, alguns começam a comentar, cochichar, 

ficam rindo, aquelas coisas, mas eu relevo isso. Eu ignoro, tá entendendo? 

Querendo ou não incomoda, né? Mas eu tiro de letra isso aí. De vez em 

quando que eu pergunto “por que tá rindo?”, “o que foi que aconteceu?”, 

mas eles ficam passados e calados, não respondem nada (Hera). 

 
Alguns clientes [quando trabalhava no call center] passavam certo assédio 

pelo telefone, diziam “eu gostei da sua voz, ela é muito sexy” (Ártemis). 

 
À primeira vista, elas têm um impacto, entendeu? 50% têm um impacto. [...] 

Nas imagens das excussões não aparece a minha cara, pois elas têm suas 

redes sociais próprias. Então, quando chega, fica aquela coisa... Eu vejo. Já 

senti [diferença de tratamento], não é sempre. É aqui e acolá (Afrodite). 

 

Para Deméter, o cenário é mais velado. Nos salões em que trabalhou, não falavam 

diretamente que não queriam ser atendidas por ela, mas já relataram para as proprietárias dos 

salões de beleza. Ela acredita que sua identidade de gênero pode ser a causa disto. 

Diante da exposição dos relatos, é possível perceber as dificuldades que algumas 

pessoas trans* sofrem no relacionamento com alguns clientes. Para Cândido (2016), as 

práticas discriminatórias, seja de forma direta ou indireta, são comuns nas organizações. As 

risadas, o assédio e os “olhares tortos”, vivenciado pelas três entrevistadas, são reprodutores 

de formas de violência. 

No que concerne à relação com colegas de trabalho, ainda na perspectiva da 

dificuldade de ser uma mulher trans*, Deméter, Ártemis e Afrodite ficam com a fala. 

 
Quando eu cheguei [no último salão em que trabalhei] disseram “agora tem 

pra todos os gostos” (Deméter). 
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A empresa A é uma empresa popular, do segmento de castanha e óleo, e lá 

entram muitas pessoas que não são alfabetizadas, e essas pessoas me 

respeitaram muito. Era muito fácil me dar um aperto de mão ou um abraço. 

Me diziam “aqui é uma mulher que eu admiro”, “aqui é uma menina que 

trabalha bem”. Ao contrário da B, que tinha muitas pessoas alfabetizadas. 

[...] Sempre me botavam pelo gênero masculino de propósito, tipo “e aí, 

cara?”, “chame ali ele”... Eu ficava, às vezes, sem entender. [...] Diziam 

“ah, você tem que entender, é algo novo pra mim” (Ártemis). 

 
Parece que me vêem como favorita e acabam tendo raiva, porque a gente 

tem uma simpatia, um carisma, que acaba contagiando as pessoas 

(Afrodite). 
 

A clássica pergunta “é homem ou mulher?” acompanhada de risadas foi corriqueira 

para Deméter. Ela e Ártemis trazem indícios que, socialmente, não possuem uma identidade 

reconhecida e legitimada. Já conforme a fala de Afrodite, a imagem “abundante” e 

“fervorosa” que, às vezes, a mulher trans* passa, pode causar ciúme e ser prejudicial. As 

práticas discriminatórias ressaltadas só reforçam o processo de estigmação. 

Por fim, no que tange ao relacionamento com superiores, apenas Ártemis relata 

situação transfobia. Ela conta que, tanto na empresa A quanto na empresa B, seus antigos 

chefes diziam que não podiam chamá-la pelo nome social e nem a liberavam usar o banheiro 

feminino. Em concordância com Cidadania Trans (2017), a não utilização do nome social e o 

impedimento do uso do banheiro são formas de desrespeito à identidade de gênero. 

 
Entrou eu e uma amiga trans [na empresa B]. [...] A gente fez um acordo de 

usar o banheiro feminino. Ela disse “Ártemis, eu tenho medo de haver 

algum constrangimento de alguma mulher ou por parte da empresa”. Pois 

eu não tenho medo. Com 15 dias, chega uma reunião do RH. Fui pra essa 

reunião e quando eu chego lá na sala estavam dois gerentes e ela numa 

cadeira, de lado. Ela disse “Ártemis, o que foi que houve? Eu e você aqui?”. 

[...] O gerente disse “uma funcionária se sentiu constrangida com vocês ao 

usar o banheiro feminino”. Minha amiga disse “eu? Tem certeza? Nunca 

usei o banheiro feminino!”. Aí eu disse “ela nunca pegou, não, agora eu 

assumo que peguei e vou continuar pegando, se possível, pois me sinto uma 

mulher”. Aí eles disseram “Ártemis, ela disse que se vocês continuarem, ela 

ia pedir as contas”. [...] Eles disseram “vamos relevar, Ártemis, podemos 

colocar o banheiro de deficiente”. [...] Quando saí, uma funcionária do RH 

pegou no meu braço e disse “vamos até o banheiro que você vai usar”. Daí 

ela apontou. Quando ela apontou, a multidão que tava na empresa, que 

tinha cerca de 500 pessoas, olharam pra mim e ficaram abismados. [...] No 

final de tudo, fui demitida por justa causa e eles alegaram uma coisa que 

não tinha nada a ver. Eu era uma excelente profissional. [...] A minha 

demissão foi um marco, foi no dia 17 de maio, Dia Internacional do 

Combate à LGBTfobia. Por volta das 16h10, em ponto, fui demitida 

(Ártemis). 
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Ártemis conta que, quase todos os dias, durante o ano e meio seguinte em que ficou na 

empresa B, derramava lágrimas no banheiro de deficiente por causa desta situação, até ser 

demitida por “justa causa”. A entrevistada entrou com um processo judicial contra a empresa 

para que provassem a causa da demissão. Embora evidenciado apenas por uma das cinco 

entrevistadas, conforme ressaltado por Pepper e Lorah (2008), em Cândido (2016), a questão 

do uso do banheiro no ambiente laboral não é um obstáculo fácil de ser passado.  

Os discursos de algumas entrevistadas, no tocante às situações de preconceito nos 

relacionamento com clientes, colegas de trabalho e superiores, estão ilustrados na Figura 5: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Desrespeito a identidade 

Privação do banheiro feminino 

Não utilização do nome social 

Figura 5: Transfobia nas relações com clientes, colegas de trabalho e superiores 
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 Visto isso, as entrevistadas enfrentaram preconceitos em todas as três relações: 

clientes, colegas de trabalho e superiores. A variável “clientes” foi onde as entrevistadas mais 

discorreram situações de intolerância, enquanto que apenas uma delas pronunciou-se tendo 

em consideração a variável “superiores”. Na Figura 6, as demonstrações de preconceitos serão 

associadas às donas do discurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Ártemis foi a entrevistada que mais relatou situações de intolerância, sendo possível 

encontrar em todas as três relações de trabalho. Héstia, por outro lado, foi a única das 

entrevistadas que não relatou problemas em processos seletivos ou transfobia no 
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Figura 6: Situações de transfobia atribuídas às donas do discurso 
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relacionamento com clientes, colegas de trabalho e superiores. Ela cita que passou por 

discriminações durante a adolescência, mas, atualmente, não consegue perceber o 

preconceito. 

 
Eu aprendi a lidar com o preconceito. Hoje, eu acredito que o preconceito 

vai feri-la muito mais se ela quiser ser ferida. Porque é aquela questão, eu 

não vou ficar no escuro feito um gatinho com medo de morrer de tic-tac do 

coração. Se eu passo e alguém diz “uh, viado”, se ele não tiver armado, eu 

digo “viado é você”. Se ele quer ir pra tapa, eu vou pra tapa também. Então 

a vida me ensinou a ser agressiva, entendeu? Hoje, sinceramente, se eu tô 

passando [por preconceito], eu não tô percebendo (Héstia). 

 

Algumas mulheres trans* acabam sofrendo “menos dores” em relação a outras 

partindo pela compreensão da passabilidade, termo usado quando uma mulher trans* 

consegue “se passar” por uma mulher cisgênero. Para Lanz (2014, p. 129), “quanto mais 

‘passável’, mais habilitada ao convívio dentro do mundo ‘normal’ cisgênero-heteronormativo 

e menos a chance de ser estigmatizada e violentada como ‘desviante’ de gênero”, logo, buscar 

essa passabilidade também é uma busca por segurança, por mais chances de entrar no 

mercado de trabalho e de receber mais aceitação social (ANDRADE, 2017). O próprio título 

do trabalho, “Bem menininha”, é um “meme” da internet, extraído de um vídeo postado pela 

trans* Raphaela Salim. Um entendimento possível da expressão é, justamente, essa 

necessidade que as mulheres trans* têm de reproduzir o estereótipo feminino, necessário para 

sua afirmação social. 

Diante disso, os gritos expostos reafirmam a dificuldade de se inserir e permanecer no 

mercado de trabalho sendo uma mulher trans*. Ainda que nenhuma tenha relatado agressões 

físicas ou verbais, os olhares indiscretos, a “piadinha” (que apenas um lado ri) e o preconceito 

velado (sutil, quase imperceptível) também machucam. 

 
Eles estão abrindo as portas de trabalho para uma trans, mas muitas vezes 

não entendem. Abrem as portas, mas chamam a mulher trans pelo nome 

civil, que é altamente constrangedor, trata no masculino, rotula a forma 

como tem que se comportar ou se vestir... (Deméter). 

 

Os discursos das entrevistadas atestam que ainda há de ser percorrido um longo 

caminho para que a comunidade trans* tenha o respeito necessário e esperado no ambiente 

laboral. A fala de Deméter revela. 

 
[O meu emprego dos sonhos] é basicamente o que todas as mulheres trans 

sonham também, né? [É o emprego] onde eu possa me sentir confortável, 

não se sentir diferente de ninguém (Deméter). 
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[Caso eu não precisasse trabalhar] eu não sentiria falta do desconforto. De 

buscar o emprego e ser vista com outros olhos, de passar por situações 

constrangedoras, de ser tratada no masculino e ter que aguentar isso 

porque você precisa do dinheiro... (Deméter). 

 

Desta forma, apesar de existir políticas públicas que propõem reduzir os impactos 

sociais e profissionais, o mercado de trabalho ainda é permeado de preconceito contra pessoas 

trans*, resultando em discriminações diárias (MOURA; LOPES, 2014). Exposto pelas 

entrevistadas, as chacotas, as piadas pretensamente inócuas e os comentários bem humorados 

estigmatizam, reforçam o preconceito e funcionam como um controle social (IRIGARAY; 

SARAIVA; CARRIERI, 2010). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A exclusão das pessoas trans* no mercado de trabalho formal é alta. O preconceito, a 

estigmatização social e a falta de apoio familiar são alguns dos fatores que contribuem para 

que 90% destas mulheres recorram ao mercado informal como único meio de sobrevivência. 

À vista disso, o presente estudo objetivou analisar a relação entre mulheres trans* e o 

mercado de trabalho de Mossoró, através das narrativas de cinco envolvidas.  

Para auxiliar no direcionamento da investigação, tais objetivos específicos foram 

utilizados: a) registrar as narrativas de formação e inserção profissional das mulheres trans*; 

b) identificar as áreas laborais em que atuam; c) descrever como as mulheres trans* 

experienciam seu cotidiano laboral; e d) descrever as relações do trabalho na perspectiva de 

uma mulher trans*. 

No que concerne à formação, todas as cinco entrevistadas concluíram, pelo menos, o 

Ensino Médio. Apenas Héstia se encontra no ambiente universitário. A formação das 

entrevistadas, contudo, não é a realidade da maioria da população trans*, que vêem o 

abandono dos estudos como a solução de muitos problemas. O apoio familiar que as 

entrevistadas tiveram pode ter sido fundamental para que o cenário fosse favorável a elas.  

Desta forma, com o suporte familiar e a boa formação educacional, veio uma maior 

facilidade de inserção no mercado de trabalho. A independência financeira foi o principal 

fator motivador na busca por um emprego. Faturista, influenciadora digital, operadora de 

telemarketing, auxiliar administrativa, agente de endemias e empresária foram alguns dos 

cargos desempenhados encontrados na trajetória laboral de algumas entrevistadas, indo além 

dos espaços já esperados pela população trans*, como a rua ou o salão de beleza. 

Contudo, se encontrar na pele de tais mulheres é um desafio constante. As 

entrevistadas relatam, por meio de vários exemplos, de como a transfobia se materializa no 

ambiente laboral. A privação do uso do banheiro feminino e do nome social para Ártemis, as 

perguntas constrangedoras feitas na tentativa de conseguir um emprego e as piadas maldosas 

dos colegas de trabalho para Deméter, os cochichos e risadas dos clientes da clínica médica 

para Hera e o olhar distorcido para Afrodite são a prova de que, para se chegar a um mínino 

de igualdade, ainda falta. 

Então, apesar do apoio familiar e da boa qualificação se apresentarem como fatores 

fundamentais que possibilitaram para estas mulheres trans* uma melhor inserção no mercado 

laboral formal, enquanto exercício de suas funções em um lugar onde se condensam e se 

reproduzem múltiplas desigualdades, elas se deparam com a falta de sensibilidade por parte 
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de alguns empregadores e com a falta de empatia por parte de alguns clientes e colegas de 

trabalho, criando novas situações de exclusão que se apresentam no tecido social. 

Nessa perspectiva, pode-se perceber que a trajetória laboral das mulheres trans* são 

marcadas por diversas formas de preconceito e discriminações, excluindo-as do exercício de 

direitos fundamentais. O mercado de trabalho formal, como atualmente se apresenta, não se 

mostra convidativo para estas mulheres, sendo necessário o desenvolvimento de políticas 

públicas e projetos que colaborem a mudar este quadro atual. Ações como o Fórum de 

Empresas e Direitos LGBT, TransEmpregos e Transerviços são exemplos importantes que 

ajudam a criar novas perspectivas para suas vidas. 

Por isso, enquanto estudante do curso de Administração, considero válido o 

desenvolvimento do presente estudo, uma vez que nós, talvez futuros gestores de pessoas, 

precisamos compreender a questão das diferenças sociais no ambiente laboral, entendendo 

que o caminho de alguns indivíduos para o efetivo recrutamento, seleção e permanência em 

uma determinada empresa são ímprobos, cabendo ao gestor incluir, na dinâmica 

organizacional, estratégias e políticas para minimizar tais situações, conscientizando-se de 

que a reunião de diferentes perspectivas pode ser uma maneira valiosa de melhorar o 

desempenho de uma organização. 

Enfim, ouvir as narrativas de Ártemis, Afrodite, Deméter, Hera e Héstia me fez 

perceber que a luta pela ocupação de lugares simples é uma luta constante. Espera-se, de 

alguma forma, que, com este estudo, seja possível dar novos olhares às mulheres trans*, 

proporcionando reflexões, para que elas consigam concretizar os seus sonhos: de possuir uma 

grande agência de viagens em um ambiente físico, de ser jornalista e levar informação às 

pessoas, de atuar como enfermeira em um grande hospital ou de ser uma pedagoga 

concursada. 

 

6.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

O estudo apresenta limitações, mais especificamente no que se refere à composição do 

campo empírico. Compreende-se que o trabalho teria alcançado maior complexidade se 

tivesse alcançado e incluído, conforme inicialmente pretendido, homens trans* entre os 

sujeitos da pesquisa. Outra dificuldade encontrada foi a resistência das mulheres participantes 

em realizar as entrevistas presencialmente. Apesar da ferramenta tecnológica ter viabilizado a 

obtenção dos dados, é possível que o encontro presencial pudesse ter favorecido o 

aprofundamento de algumas respostas.  
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6.2 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Para estudos posteriores, recomenda-se, então, a ampliação do universo da pesquisa, 

possibilitando novas vivências e visões. Ainda, orienta-se desenvolver investigações baseadas 

na perspectiva da participação dos homens trans* no mercado de trabalho para fomentar as 

discussões sobre suas realidades, uma vez que é raro o encontro de estudos que as retratem. 

Ademais, faz-se interessante comparar a vivência laboral de mulheres trans* que trabalham no 

âmbito público e no âmbito privado, em que o resultado encontrado pode ser divergente. 

Também se tornaria relevante o cotejo de como o mercado de trabalho formal se apresenta 

para uma pessoa que se diz com identidade travesti e uma pessoa que se diz com identidade 

transexual, uma vez que, socialmente, são percebidas de maneiras dessemelhantes. 
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APÊNDICE A 

 

Objetivo geral 

Compreender a relação entre mulheres trans* e o mercado de trabalho de Mossoró (RN) a 

partir da narrativa sobre suas vivências laborais. 

Objetivos específicos 

a) Registrar as narrativas de formação e inserção profissional das mulheres trans*; 

b) Identificar as áreas laborais em que atuam;  

c) Descrever como as mulheres trans* experienciam seu cotidiano laboral; 

d) Descrever as relações do trabalho na perspectiva de uma mulher trans*. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

01) Por favor, me fale um pouco sobre você (idade, cidade de origem, estado civil, 

escolaridade). 

02) Conte-me um pouco sobre a sua trajetória educacional. 

 

03) Atualmente, estás trabalhando?  

04) Antes deste emprego atual, você já havia trabalhado antes? Se sim, me fale um pouco 

sobre a sua história profissional. 

05) Por que você começou a trabalhar? Conte-me. 

06) Além dos empregos citados, você já participou de outros processos seletivos para outros 

empregos? Como foram as experiências? 

07) Se pudesse, você faria algo de uma forma diferente em relação a sua história profissional? 

Me dê exemplos. 

08) Ao procurar um novo emprego, quais aspectos você considerou na busca e na escolha? 

 

09) Caso esteja trabalhando, qual é o seu cargo e/ou função atual? 

10) Há quanto tempo está trabalhando nesta empresa? Sempre desempenhou esta função que 

está atualmente? 

11) Quais foram os fatores que motivaram as mudanças de empregos que você teve ao longo 

da vida? 

12) Analisando estas mudanças de emprego, você foi atendida como esperava no momento da 

mudança? 
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13) Como é o seu dia a dia no trabalho? 

14) Quando você considera que teve um bom dia de trabalho? 

15) Quais as situações no seu trabalho você menos gosta? Me dê exemplos. 

 

16) Quando você pensa na palavra “trabalho”, quais são as primeiras associações que você 

faz? 

17) Por que você trabalha? 

18) De todos os empregos que teve, qual o mais significativo para você? Por que? Explique. 

19) Se parasse de trabalhar, do que sentiria falta? Explique. 

20) E do que não sentiria falta no trabalho caso parasse de trabalhar? Explique. 

 

21) Como é a sua relação com os seus colegas de trabalho?  

22) Como é a relação com os seus superiores? 

23) Como acha que as pessoas próximas fora do seu ambiente de trabalho, como amigos de 

fora do trabalho, familiares e outras pessoas importantes para você, vêem o seu trabalho? 

24) Algum dos citados já comentou que acha que você deveria fazer algo diferente 

profissionalmente? 

25) Sente diferença de tratamento entre você e os outros funcionários por parte dos seus 

superiores? Cite exemplos. 

26) Por parte dos clientes, você já percebeu alguma diferença de tratamento? Cite exemplos. 

27) Você já sofreu alguma discriminação no seu ambiente de trabalho em razão de sua 

identidade? 

28) Você acredita que sua identidade de gênero interfere em algo no seu ambiente de 

trabalho? Explique. 


