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RESUMO
Pessoas transgênero e travestis estão presentes na população brasileira, assim como em outros
países, e têm sua realidade hostilizada, silenciada e oprimida em vários âmbitos, inclusive no
mercado de trabalho. O presente trabalho visa atribuir conhecimento aos gestores atuais e do
futuro, trazendo uma contribuição social de inclusão e humanidade. Este artigo foi elaborado
por meio de uma pesquisa bibliográﬁca, qualitativa, com materiais já formulados e debatidos
por outros autores e pesquisadores, além da utilização de um questionário formulado na
plataforma Google Forms. Foram recolhidas amostras de vivências das participantes
vinculadas à instituição não governamental NATRAPE (Nova Associação de Travestis e
Transexuais de Pernambuco) que trouxeram para o estudo a conclusão de que apesar dos
crescentes debates em torno da diversidade, as oportunidades de inserção de pessoas
transgênero no mercado de trabalho ainda são escassas, sendo necessárias ações de estímulo à
inclusão e ao desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam a comunidade
LGBTQIA+.
Palavras-chave: Inclusão social. Gestão inclusiva. Pessoas transgênero. Ambiente de
trabalho.
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ABSTRACT
Transgender people and transvestites are present in the Brazilian population, as well as in
other countries, and their reality is harassed, silenced and oppressed in various spheres,
including the labor market. The present work aims at attributing knowledge to current and
future managers, bringing a social contribution of inclusion and humanity. This article was
prepared through a bibliographical, qualitative research, with materials already formulated
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and discussed by other authors and researchers, in addition to the use of a questionnaire
formulated on the Google Forms platform. Samples of the experiences of participants linked
to the non-governmental institution NATRAPE (New Association of Transvestites and
Transsexuals of Pernambuco) were collected, which brought to the study the conclusion that
despite the growing debates around diversity, the opportunities for insertion of transgender
people in the market jobs are still scarce, requiring actions to encourage inclusion and the
development of public policies that favor the LGBTQIA+ community.
Keywords: Social inclusion. Inclusive management. Transgender people. Workplace.

INTRODUÇÃO
Pessoas LGBTQIA+ sofrem repressões sociais por não se encaixarem perfeitamente no
padrão binário aceitável e imposto pela narrativa normativa para uma vaga de trabalho. A
transfobia começa cedo e está relacionada a uma reação: a quebra dos padrões sociais de
gênero. Essas pessoas comumente são excluídas de vários grupos sociais, seja pelos próprios
pais, familiares ou pela sociedade, tendo constantemente sua orientação e/ou identidade
questionada.
Basta uma rápida olhada nos anúncios de emprego para veriﬁcar 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 ambiguidade de
gênero poderiam causar confusão e sentir rejeição por não se encaixarem facilmente nos
nichos que existem no mercado de trabalho. A mesma ambiguidade pode ser vista como algo
capaz de perturbar o desempenho da função, principalmente num mundo onde muitas
ocupações se exercem vinculadas à apresentação e conservação da imagem. (ADELMAN,
2003, p. 83-84).
A partir desse contexto, a elaboração deste artigo visa atribuir conhecimento e
desmistiﬁcar a visão estigmatizada para com o público LGBTQIA+ por pessoas que estão à
frente de empresas públicas e privadas, a ﬁm de contribuir para a inserção deste grupo que,
muitas vezes, é visto de maneira pejorativa ou desnecessária para contribuir com a
rentabilidade e sustentação das empresas.

REFERENCIAL TEÓRICO
Quando se fala em empresas, trabalho, cargos, salários e gestão, logo se associa o
capital humano, que traz à tona o recrutamento e seleção de pessoas. É impossível falarmos de
pessoas se não falarmos sobre todas elas, de todos os grupos, sem distinção, mais
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especiﬁcamente sobre pessoas transexuais e travestis, adjetivos estes que são marcados por
lutas, dores, preconceito e autoaﬁrmação. No decorrer da História estas pessoas enfrentaram
preconceitos, medos, dúvidas e até violência física e emocional. Entre cirurgias pioneiras e
arriscadas e histórias de superação, transexuais lutaram no passado e continuam lutando pela
liberdade de assumirem quem são de verdade. (NORONHA, 2018).
A discriminação para com pessoas transgênero é uma questão estrutural, fundada na
formação cultural e educacional da sociedade, cujos valores de normalidade/anormalidade são
formados por meio da construção de questões históricas. Baseados em ﬁlosoﬁas religiosas,
como a judaico-cristã, os valores culturais que regem as normas de gênero e sexualidade são
deﬁnidos a partir de uma visão binária (macho/fêmea) e heteronormativa/reprodutiva (que
considera o coito entre um homem e uma mulher com o objetivo de procriação o único
modelo adequado). Assim, por terem imagens em desacordo aos padrões normativos
impostos, travestis e mulheres transexuais são frequentemente marginalizadas e seus direitos
são negados devido à sua identidade de gênero. (FIGUEIREDO, 2008).
Nas últimas décadas, discussões acerca das barreiras enfrentadas pelo grupo
LGBTQIA+ para terem acesso a direitos jurídicos e proteção contra discriminação vêm sendo
realizadas (PEREIRA, 2016) e as políticas de combate ao preconceito no ambiente de trabalho
esbarram em questões culturais que permeiam a discriminação e a não aceitação da
diversidade. (BUTLER, 2003).
Oliveira e Costa (2007) expõem a opressão sofrida por homossexuais, no sentido de
serem “obrigados” a aderir à heterossexualidade, sendo punidos ou considerados doentes ao
se oporem a tal situação. Nesse sentido, é importante compreender o empoderamento que
movimentos em prol da diversidade têm causado, por meio de políticas públicas, ainda que
fragilizadas, na forma como a sociedade e o poder público lidam com a garantia de direitos
sexuais e de cidadania para as pessoas LGBTQIA+.

ORIGEM DO ESTIGMA DO RACISMO E DO PRECONCEITO NA SOCIEDADE
O racismo é uma teoria que defende a superioridade de determinadas etnias em relação
as outras, sugerindo ou não a segregação racial ou a extinção de determinados grupos. No
Brasil é possível veriﬁcar formas plurais de racismo, preconceito e discriminação, que se
expressam nos índices de escolaridade, acesso ao mercado de trabalho e natalidade de
determinados grupos. Esses dados revelam também que o Brasil é o país que mais mata
pessoas transexuais e travestis. (BORTONI, 2017). O preconceito, principal motivação para o
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crime de ódio, se faz presente pelo fato de que os criminosos não aceitam as diferenças, sejam
elas de etnia, religião, gênero, orientação sexual ou identidade sexual.
As políticas públicas tem papel fundamental na manutenção e/ou superação das
opressões de gênero e sexuais. Porém, se não estiverem direcionadas às demandas especíﬁcas
do público alvo, podem reforçar preconceitos e desigualdade. Por outro lado, se essas
demandas recebem a devida atenção e são direcionadas da forma correta, com a
implementação de ações e programas, garantem os direitos necessários aos seus beneﬁciários,
assumindo um perﬁl universalista, mas generiﬁcado e sexualizado, a exemplo de programas
de combate à homofobia nas áreas de educação, saúde e segurança. (MELLO et al., 2012).

Transgênero e mercado de trabalho
Apesar de muito estar se falando na atualidade dos direitos das pessoas LGBTQIA+,
sabe-se que muito ainda precisa ser elaborado, discutido e compreendido em relação à quebra
de tabus que a sociedade impõe ao que é considerado normal e aceito quanto à imagem
pessoal do indivíduo. Os padrões exigidos por essa sociedade dão origem a práticas de
discriminação que nem mesmo são reconhecidas como tais, pois, segundo essas ideias, o
correto é ter o perﬁl deste padrão.
Aqui são abordadas as perspectivas e as vivências de pessoas trans de Pernambuco em
relação às oportunidades no mercado de trabalho. Por que abordar apenas a causa das pessoas
trans e não da totalidade do grupo LGBTQIA+? As pessoas transgênero subjetivamente se
identiﬁcam com o gênero oposto ao que lhe foi atribuído ﬁsicamente no nascimento, ou seja,
o corpo da pessoa não corresponde à sua própria subjetividade, gerando um conﬂito desde a
sua infância, ao perceber seus órgãos genitais, corte de cabelo e vestimentas, entre outras
coisas. Na adolescência é quando os hormônios da puberdade começam a atuar. Logo, as
características secundárias corporais ﬁcam mais evidentes, como o aparecimento da barba e
seios, o que faz com que o desejo de mudança seja ainda mais aﬂorado, pelo fato do corpo
não corresponder ao gênero psicológico e com a percepção que o indivíduo tem em relação ao
mundo e a suas particularidades. Butler (2003) evidencia que o gênero é, de fato, aquele que a
pessoa sente que pertence, independentemente do que a construção social impõe. Segundo a
autora:
se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado “sexo” seja
tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o
gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revelasse absolutamente nenhuma.
Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz sentido deﬁnir o
gênero como uma interpretação cultural do sexo. O gênero não deve ser meramente
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concebido como a inscrição cultural de signiﬁcado num sexo previamente dado. (BUTLER,
2003, p. 28).

De modo geral, as pessoas só são felizes quando se realizam e é impossível encontrar
alguém realmente realizado se essa pessoa não faz aquilo que ela quer ou quando realmente
assume as coisas que ela gosta. Uma pessoa que não faz o que deseja, com mínimo de prazer,
diﬁcilmente conseguirá viver uma vida autêntica, se tornando frustrada. Pessoas que não se
realizam consigo mesmas se tornam amargas, tristes, solitárias e depressivas, o que pode vir a
ocasionar suicídios.
Houve gerações em que as pessoas sofriam muito mais, as mulheres principalmente,
que aceitavam qualquer situação para manter uma postura social ou para zelar pela honra de
seu nome e de sua família. Muitas vezes sofriam abuso físico e psicológico ou estavam
fadadas a viver uma relação conjugal infeliz, mediante a cultura machista e misógina que
ainda existe. Porém, graças às origens dos movimentos sociais que iniciaram uma luta por
visibilidade para questões da desigualdade de gênero, essa pauta ganhou visibilidade, dando
origem às políticas de proteção à mulher, trazendo à tona as situações de abuso e estimulando
as denúncias, e isso é uma evolução que segue diariamente, apesar da constante luta por
direitos.
O papel da família é primordial para o processo da caminhada na vivência diferente do
que se espera socialmente. É muito conﬂitante não se identiﬁcar consigo próprio ou não se
identiﬁcar com a expectativa do que é considerado aceito, o que gera sofrimento quando o
indivíduo não é acolhido no espaço familiar ou quando aqueles que são próximos tentam
alterar a identidade de gênero por meio de coerção. Para a maioria das pessoas, isso amplia o
conﬂito e o sofrimento que ela própria vivencia.
Durkhein (1996) traz que a ciência, em princípio, nega a religião, mas compreende que
a religião existe. Sendo assim, não pode ser negada. Para este autor, toda religião tem como
objetivo separar o mundo em profano e sagrado. A sociedade brasileira tem fortemente em
sua cultura que a aceitação das relações afetivas deve ser heterossexual. O que, de certa
forma, deﬁne papéis para homens e mulheres, por serem agentes de reprodução da vida.
(MOITA, 2006).
A sociedade precisa entender que pessoas trans não são más, não são pessoas que estão
sujeitas a uma vida promíscua ou que o fato de ser trans está ligado a algo diabólico ou
religioso. A transexualidade, na verdade, é uma condição que é atribuída no nascimento.
Homens e mulheres cisgênero (pessoas que se identiﬁcam com seu gênero de nascimento)
vivenciam os plenos direitos de sua sexualidade, enquanto homens e mulheres transgênero
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precisam, a todo momento, aﬁrmar e explicar sua própria existência. Para reduzir e combater
as violências e preconceitos de gênero é preciso identiﬁcar e discutir os sistemas de ordem
impositiva e binária.
Butler (2003) mostra que o conceito de gênero não se resume ao fator biológico, que
designa o sujeito como um homem ou uma mulher, mas leva em conta a identidade
psicológica, ou seja, a pessoa é o que ela acredita ser, e que é isso o que importa. É importante
estar atento que a orientação de gênero e a orientação sexual são diferentes, ou seja, um
homem cis pode ser gay ou uma mulher cis pode ser lésbica o que os faz “homens e mulheres
homossexuais”. Pessoas transgênero sofrem maior repressão quanto aos paradigmas do que é
ser homem ou mulher, das deﬁniçõ es que a sociedade conservadora dita no decorrer da
existência em sociedade. E é em relação a isso que pessoas trans têm muita diﬁculdade na
aceitação, tanto no âmbito familiar quanto social, e também no mercado de trabalho.
É importante no século XXI, e na visão pós-moderna que estamos vivenciando, que as
pessoas que estão à frente de empresas, como líderes e gestores, trabalhem a desmistiﬁcação
em relação a pessoas trans. Sabe-se que todo grupo LGBTQIA+ tem diﬁculdades de inclusão
social, mas é muito mais comum que pessoas gays com aparência normativa consigam se
estabelecer em meio ao mercado de trabalho do que uma mulher transgênero que tem
características físicas e traços masculinos, ou de homem transgênero que tem algumas
características femininas tenha a mesma chance de colocação no mercado de trabalho. A
questão de aceitação é muito mais difícil se tratando de pessoas que transcendem o gênero
porque isso causa uma desconstrução do que nossa sociedade heteronormativa criou.
Pelúcio (2005) evidencia que pessoas trans e travestis, em geral, têm diﬁculdade de
acesso à escolaridade, o que perpetua estarem em posições sociais mais baixas, contribuindo
para a falta de qualiﬁcação do seu processo proﬁssional e agravando o paradigma negativo
em torno de sua identidade de gênero. Deste modo, é evidente que existe uma grande
necessidade de implementação de políticas nas empresas que contribuam com a inclusão de
pessoas trans e travestis nas organizações. É muito importante que os gestores tenham a
consciência de que esses indivíduos são pessoas como quaisquer outras, que pensam, que
sentem, que desejam, que sonham e que merecem respeito e consideração.
Benevides & Simpson (2018), da Associação Nacional de Travestis e Transexuais
(ANTRA), dizem que a transfobia faz com que cerca de 90% desse grupo recorra à
prostituição, ao menos em algum momento da vida. Além disso, pessoas trans e travestis têm
sua expectativa de vida reduzida a 35 anos, simplesmente por serem quem são. Dados da
ANTRA (2018) revelam que 175 mulheres trans foram assassinadas. Isso representa 41% a
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mais em relação ao ano anterior, só no Brasil. É devido a todas as diﬁculdades que essas
pessoas passam desde a infância que é preciso repensar e rever alguns conceitos
socioculturais. Travestis e transexuais existem, precisam de notoriedade e respeito, bem como
oportunidades de crescimento pessoal e proﬁssional, para que a garantia dos direitos básicos
do ser humano seja plena.

METODOLOGIA
O método escolhido para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso é a
pesquisa qualitativa, bibliográﬁca e de campo. Nesse trabalho foi estudada a inclusão social
de pessoas do grupo LGBTQIA+, especiﬁcando a quarta letra da sigla que corresponde a
transgênero, transexuais e travestis, que caracterizam o objeto de estudo.
Foi realizada pesquisa bibliográﬁca de livros e artigos cientíﬁcos na base de dados do
Google Acadêmico, bem como coleta de dados online na Associação Nacional de Travestis e
Transexuais (ANTRA), entidade voltada ao público-alvo deste estudo. Os materiais
bibliográﬁcos compreendem o período entre os anos de 2003 e 2021, além de literatura
clássica dos anos 1990.
A pesquisa de campo foi realizada através de um questionário formulado na plataforma
Google Forms e enviado para integrantes da Nova Associação de Travestis e Transexuais de
Pernambuco - NATRAPE, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
para o público alvo. O sigilo e a preservação dos dados pessoais dos participantes foram
garantidos, sendo usados nomes ﬁctícios para relatar algumas experiências vividas. Os dados
foram recolhidos entre os meses de maio e junho de 2021.

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO
No resultado de amostragem referente à pesquisa elaborada e divulgada para o público
alvo, percebe-se que as informações dos entrevistados correspondem às questões abordadas
no tema, reaﬁrmando que nossa sociedade ainda precisa evoluir nas questões referentes a
gênero e sexualidade, relembrando que a constituição nos diz que todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. (BRASIL, 1988).
No primeiro gráﬁco exposto com a coleta de amostragem percebemos que dentre as 16
pessoas que aceitaram fazer parte da pesquisa 75% têm idade entre 18 e 30 anos,
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correspondendo a parte azul do gráﬁco, e 18,8% de nossos entrevistados (as) têm idade entre
40 e 50 anos. 7% do total correspondem aos que têm mais de 50 anos de idade.

No segundo gráﬁco, referindo-se às múltiplas variações e formas que podem se aﬁrmar
sobre o gênero com qual as pessoas se identiﬁcam e pertencem, 81% de nossas entrevistadas
são mulheres trans, 12,5% são pessoas não-binárie e 6,2% se entendem como travestis.
Butler (2003) traz a informação de que concepção heteronormativa e binária −
estruturada como modelo cultural hegemônico − cria diﬁculdades para que os indivíduos
exerçam a própria identidade. Não-binárie são aquelas pessoas que, mesmo não sendo
travestis ou transexuais, fogem do conceito de “normalidade” binaria.

Muitas pessoas confundem sexualidade e gênero. A sexualidade está atrelada às
distinções anatômicas exemplo (homem x mulher, mulher x mulher, e homem x homem) a
sexualidade é vinculada ao sentido afetivo sexual, ou seja, por quem você sente atração
afetiva ou vontade de ter um relacionamento conjugal e etc. Gênero é o termo utilizado para
designar a construção social de cada pessoa, quem de fato ela é e como ela se expressa
perante a sociedade, ou seja, um homem cis ou trans, pode ser gay ou hetero assim como
62,5% de nossos (as) entrevistados (as) se identiﬁcam como heterossexuais. 18,8% se
identiﬁcam como homossexuais. Não se pode esquecer das pessoas que se identiﬁcam como
pansexual (pessoas que se sentem atraídas por todos os gêneros), bissexual (pessoa que se
sente atraída por homens e mulheres), e assexual (pessoa que não sente atração sexual por
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qualquer gênero ou apenas se relaciona afetivamente), que obtiveram o percentual total de
18,7%. Nenhuma dessas pessoas correspondentes a estas sexualidades estiveram presentes na
pesquisa.

É comum que pessoas trans, assim como qualquer outra pessoa queer, perceba na sua
infância suas características, o modo como se comporta ou como as pessoas o reprimem, e
evidenciam que de certa forma não seguimos os padrões heteronormativos. Os dados apontam
que 56,3% de nossos(as) entrevistados(as) identiﬁcaram na sua infância suas deﬁnições do eu
social, 31,3% obtiveram essa percepção na adolescência e 12,5% na fase adulta.

Os planos para a vida proﬁssional de nossos (as) participantes têm maior intensidade no
empreendedorismo pessoal. 50% responderam que têm por objetivo ter seu próprio negócio,
facilitando suas vivências e investindo em algo que é seu. Pelúcio (2005) evidencia que
pessoas trans em geral têm certa diﬁculdade de acesso a escolaridade, contribuindo para a
falta de qualiﬁcação e agravando estigmas negativos em relação a sua identidade. 31,3%
revelaram ter curso superior e desejam ingressar em uma empresa para fazer a sua carreira.
12,5% relatam que não pensaram sobre isso. 6,2% não se pronunciaram sobre o assunto.

119

REVISTA VOX

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 06 - FEV/2022

METROPOLITANA

Quanto ao grau de escolaridade de nossos (as) entrevistados (as) 56,3% possuem ensino
médio completo. 25% têm curso superior incompleto, estão cursando ou abandonaram, e
apenas 12,5% têm curso de graduação concluído, restando 9,8% que não especiﬁcaram.

O gráﬁco a seguir mostra que 81,3% de nossos (as) participantes sentiam-se
preparados (as) para o mercado de trabalho, enquanto 18,8% responderam de forma
negativa.

Ao ser perguntado aos participantes se eles (as) achavam que as questões referentes à
temática de inclusão de pessoas LGBT estavam sendo suﬁcientes para inclusão dos mesmos
no mercado de trabalho 93,8% relataram que muito ainda precisa ser feito e 6,2% não deram
sua opinião.
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Foi questionado se nossos (as) participantes infelizmente já tiveram de passar por algum
constrangimento mediante sua orientação de gênero no trabalho. 43,8% relatam que sim, mais
de uma vez; 37,5% revelam que não; e 18,8% conﬁrmam que sim, ao menos uma vez.
Uma das participantes relatou um caso recente que aconteceu com ela mesma. Ana (nome
ﬁctício para manter o sigilo da identidade), em seu relato, traz a informação de que, apesar de
ser a única pessoa mais preparada para exercer a função (pelo fato de ter especialidade na
área), foi a única a não ser selecionada e, na seleção, era a única mulher trans.

Um dos grandes problemas em relação à população trans é a questão da aceitação da
sociedade para com seu nome social. Muitas vezes pessoas trans têm sua aparência adequada
ao seu eu intelectual, mas nos documentos constam o nome de registro. Em virtude disso, foi
questionado qual era a visão de cada participante em relação ao nome social. 81,3% defendem
que o nome social é muito importante e que não abrem mão dele. 18,8% dizem que são
indiferentes.
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Ainda sobre o nome social e/ou civil 43,8% relatam que algumas pessoas lhe tratam pelo
seu nome social, outras não. 37,5% informam que são tratados (as) por seu nome social.
18,3% não se pronunciaram sobre esta questão.

Ao serem questionados (as) se tinham algum tipo de receio de se qualiﬁcar por conta de
sua orientação de gênero, 56,3% revelaram que sim enquanto 43,8% disseram não ter receio.
Isso reforça a aﬁrmação de Butler (2003) de que concepção heteronormativa e binária −
estruturada como modelo cultural hegemônico − cria diﬁculdades para que os indivíduos
exerçam a própria identidade, diﬁcultando sua inserção como pessoa sociável que tem direito
a estudar, trabalhar e viver como qualquer cidadão comum.

Sabe-se que por conta do preconceito enfrentado pela população trans muitas (os),
infelizmente, não têm acolhimento familiar e às vezes são postas para fora, tendo que viver
contando com a sorte ou com uma mão amiga que lhe dê suporte. Em relação a essas
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vivências foi questionado se os (as) participantes já viveram em situação de vulnerabilidade
ou de rua. 56,3% disseram que não, mas conhecem pessoas nessa situação. 31,3% revelaram
que já vivenciaram essa experiência e apenas 12,5% tiveram a sorte de não passar por isso.

É devido a uma grande parte da sociedade ser intolerante e ignorante que muitas
melhorias no campo de vida pessoal e proﬁssional de pessoas trans e travestis não têm avanço
signiﬁcativo, mesmo este tema sendo um pouco mais recorrente nos últimos anos. Segundo a
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), a transfobia faz com que cerca de
90% desse grupo recorra à prostituição, ao menos em algum momento da vida. Em
decorrência deste fato foi perguntado aos participantes se já tiveram que recorrer a essa
alternativa para sobrevivência. 37,5% disseram que não, mas têm algum (a) amigo (a) que
sim. 31,1% relataram que não, e 31,3% aﬁrmam que sim e que ainda vivem da proﬁssão.

Foi perguntado se nossos (as) participantes achavam importante que os gestores e pessoas
à frente de empresas tivessem mais conhecimento sobre a causa, além de uma mente livre de
preconceitos e diversiﬁcada. 93,8% disseram que é importante haver pessoas livres de
preconceitos à frente de cargos de gestão e 6,2% não se pronunciaram.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante as situações abordadas neste presente estudo, junto aos dados recolhidos na
pesquisa de campo, conclui-se que a visibilidade de pessoas trans e travestis ainda se encontra
em um patamar de desigualdade, vulnerabilidade e descaso. Nessa realidade é preciso ter
apoio de forças políticas, além de haver uma necessidade de diálogo com os movimentos
sociais, buscando ampliﬁcar a humanização desses corpos, perante uma visão do estigma
social. É preciso garantir a essas pessoas um emprego e trabalhar para um futuro com menos
desigualdades e mais oportunidades, pois assim como qualquer pessoa que trabalha e se
esforça, as pessoas trans também têm este direito. Todos devem fazer sua parte e amar o s eu
próximo como a si mesmo. É dever de toda a sociedade estimular o melhor das pessoas para
que diminua a intolerância e a distinção social. Que todos possam ser também gestores do
futuro, abandonando práticas discriminatórias que só diﬁcultam a vida de nossos irmãos e
semelhantes.
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Apêndice A – Modelo de questionário aplicado na pesquisa de campo
1 - Qual é o seu nome? (Opcional)
2 - Qual é a sua faixa etária?
3 - Qual é o seu gênero?
4 - Em que cidade você vive?
5 - Com qual orientação sexual você se identiﬁca?
6 – Em qual fase de sua vida você se percebeu como uma pessoa transgênero?
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7 – Você foi aceito (a) pelo seu núcleo familiar após informar sobre a sua con dição de
gênero?
8 – Quais são seus planos em relação à sua carreira proﬁssional?
9 – Qual é a sua escolaridade?
10 – Você se sente preparado (a) para o mercado de trabalho?
11 – Ainda que pouco, as questões de gênero estão começando a ser debatidas na
sociedade. Você acha que isso já é o suﬁciente para a inclusão de pessoas LGBTQIA+
no mercado de trabalho?
12 – Você já passou por algum constrangimento em relação a sua condição de gênero
em uma seleção de trabalho?
13 – Você é tratado (a) pelo seu nome so cial?
14 – Qual sua visão em relação ao nome social?
15 – Conte-nos sobre uma experiência vivida por você ou por alguém próximo que não
foi selecionado em uma entrevista de emprego por ser LGBTQIA+. (Opcional)
16 - Você já teve receio de se qualiﬁcar por causa da sua orientação de gênero?
17 - Você já passou por algum constrangimento em relação ao uso do banheiro
adequado para sua orientação de gênero?
18 – Você já abriu mão de um emprego por causa de preconceito por parte de outros
(as) funcionários (as)?
19 – Para você é importante que gestores de empresas tenham uma mentalidade
diversiﬁcada e livre de preconceitos?
20 - Você já viveu situação de vulnerabilidade ou situação de rua?
21 - Alguma vez você já atuou como proﬁssional do sexo para sobreviver?
22 - Chegamos ao ﬁm do formulário. Peço que você dê uma nota de 1 a 10 onde 1
signiﬁca “insatisfeito (a)" e 10 "muito satisfeito (a)".
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