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RESUMO 
 
 
 
 
Esse trabalho tem como objetivo analisar como o Programa Transcidadania, que promove a 
inclusão de travestis e transgêneros na cidade de São Paulo-SP. A partir da revisão da 
literatura, entrevistas e análise de iniciativas nacionais e internacionais voltadas para esta 
população, este estudo apresenta sugestões para o fortalecimento do Transcidadania por meio 
de uma maior participação do setor privado, dentre outras, a fim de contribuir com a inclusão 
das pessoas trans no mercado formal de trabalho. 
 
Palavras-chave: políticas públicas; gestão em políticas públicas; diversidade no ambiente de 
trabalho, integração social, transexuais, mercado de trabalho. 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This work aims to analyze how Transcidadania Program promotes the inclusion of 
transvestites and transgender people in the city of São Paulo. Based on a literature review, 
interviews and analysis of national and international initiatives focused on this population, 
this study proposes suggestions for the strengthening of Transcidadania through greater 
participation of the private sector, among others, in order to contribute to the inclusion of 
trans people in the formal labor market. 
 
 
Keywords: public policies; public management; employability; diversity in the working 
environment, social integration, transsexuals, formal labor market. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O ciclo de exclusão das pessoas trans1 tem início no seio familiar e perpassa a 

educação, o trabalho, a saúde e a política, culminando em violência, segregação e na baixa 

representatividade desta parcela da população. São pessoas que dificilmente encontram apoio 

no ambiente familiar, resultando em fuga ou expulsão desse ambiente.  

Por sinal, o preconceito e a discriminação vivenciados nas escolas, a falta de respeito 

ao nome social e a dificuldade de usar o banheiro apresentam um cenário de pouco 

acolhimento e isso desmotiva o acompanhamento das atividades escolares. Sem o apoio 

familiar e sem o estudo, a prostituição configura-se como uma fonte de renda imediata. 

Somado a isso, há ainda a transfobia – série de ações negativas que acompanha o cotidiano 

das pessoas trans, como preconceito, discriminação e violência (FEDORKO e BERREDO, 

2017).  

A transfobia e o baixo grau de instrução são fatores que contribuem para a baixa 

representatividade de pessoas trans no mercado formal de trabalho. Ainda que esse mercado 

abrace a agenda de diversidade e inclusão, observa-se a necessidade de amadurecimento da 

sociedade, em especial, do setor privado para saber lidar com este grupo, promovendo a real 

diversidade e inclusão no ambiente corporativo. 

Nesse sentido, as políticas públicas podem ser vistas como um mecanismo para tratar 

essa questão. O Programa Transcidadania, por exemplo, apresenta-se como uma importante 

iniciativa de política pública voltada à população trans, uma vez que busca inseri-la no 

mercado de trabalho através do empoderamento e do resgate da cidadania de pessoas em 

situação de vulnerabilidade. Portanto, considerando o objetivo dessa política, instiga-se 

compreender como o Transcidadania atua na inclusão dessas pessoas na sociedade e como 

estas se inserem no contexto do mercado formal de trabalho. 

A proposta inicial desse trabalho era analisar a execução do Programa Transcidadania, 

visando auxiliar no aprimoramento das ferramentas de monitoramento e avaliação desta 

política pública para melhor compreender os seus resultados e fornecer sugestões de 

aprimoramento. Também se almejava avaliar a possibilidade de maior participação do setor 

privado nesta iniciativa, dentre outras ações, a fim de contribuir com a inclusão das pessoas 

trans no mercado formal de trabalho. Contudo, a segunda fase da pandemia ocasionada pelo 
                                                           
1 Ao mencionar “pessoas Trans” ao longo deste documento, os autores referem-se às pessoas Transgêneros ou 
Transexuais e Travestis. O termo “trans” geralmente é adotado para denominar um grupo diversificado de 
pessoas cujas identidades de gênero diferem em graus e expressões diversas do sexo biológico que foram 
designadas ao nascer. Outra forma utilizada para se referir a esse grupo é “população T.” 
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COVID-19 em 2021 trouxe desafios para a condução desse trabalho. A contaminação de 

pessoas relevantes para o desenvolvimento dessa pesquisa e os efeitos pós-recuperação 

resultaram em barreiras físicas e até mesmo virtuais para a coleta de dados necessária.  

De modo consequente, surgiu a necessidade dos representantes da Coordenação de 

Políticas LGBTI da Prefeitura de São Paulo, responsável pelo programa Transcidadania, em 

concentrar esforços no atendimento de inúmeras pessoas impactadas pela pandemia, o que, 

por sua vez, contribuiu para o aumento do número de pessoas que vivem em situação de 

vulnerabilidade.  

Um estudo divulgado pela Casa 1 indica que a redução ou perda da renda, insegurança 

alimentar, situação de rua, pobreza menstrual e agravamento da saúde mental foram os 

desafios enfrentados pela comunidade LGBTI na capital paulistana, sendo observado um 

impacto maior em pessoas trans (#VOTELGBT, 2021). 

Dada a dificuldade de disputar a atenção dos representantes da prefeitura para 

obtenção de informações e acesso aos relatórios frente aos desafios postos, esse trabalho 

passou a focar na aproximação do setor privado ao Transcidadania, dentre outras iniciativas 

que pudessem contribuir com a inclusão de pessoas trans no mercado formal de trabalho. Para 

tanto, foram realizadas uma análise qualitativa baseada em pesquisas bibliográfica e 

exploratória (GIL, 2008), análise de casos nacionais e internacionais, além de entrevistas 

virtuais com atores ligados à execução do Transcidadania e integrantes da comunidade 

LGBTQIA+, sobretudo pessoas trans. Também houve a tentativa de conversar com atores 

ligados ao setor privado, como também Organizações Não Governamentais (ONGs) voltadas 

para pessoas trans, mas muitos recusaram o convite. 

Ao longo do levantamento bibliográfico foi constatada a existência de poucos dados 

voltados para a identificação dessa parcela da população, bem como um pequeno universo de 

trabalhos acadêmicos voltados para ela. Aliás, a escassa produção acadêmica mostrou-se 

desafiadora para a realização de um estudo diagnóstico. Outra adversidade foi o pioneirismo 

do programa Transcidadania. Ainda assim, como o debate sobre a população trans vem se 

ampliando, foi possível identificar experiências interessantes ocorrendo no Brasil e em outros 

países.  

O levantamento sobre essas iniciativas permitiu identificar uma dificuldade de diálogo 

com representantes do setor privado e compreender quais ações funcionam como reforço 

positivo para a inclusão de pessoas trans ou para a relação entre atores públicos e privados na 

promoção da inclusão e empregabilidade, como a adoção de selos. A ideia é apresentar 
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recomendações que possam fortalecer o programa Transcidadania e também estimular a 

participação do setor privado nesse programa, de modo a contribuir com a inclusão dessa 

parcela da população no mercado formal de trabalho. 

E para que o leitor compreenda os motivos que originaram a criação de uma política 

pública para pessoas trans, fez-se necessário apresentar uma análise sobre identidade de 

gênero e orientação sexual, informações sobre os ciclos de exclusão e marginalização, bem 

como dados sobre essa população na cidade de São Paulo. 

Na sequência, o Programa Transcidadania é apresentado. E, por se tratar de uma 

política destinada a uma parcela da população vulnerável e marginalizada, se observa um 

cuidado para garantir o engajamento e o comprometimento dos burocratas do nível de rua, 

pois sua atuação é crítica para promover o afastamento ou a aproximação de pessoas trans nos 

serviços públicos disponíveis para a sociedade. 

Diante dessa análise, dos dados obtidos nas entrevistas e no levantamento 

bibliográfico, são examinados os efeitos produzidos pelo Transcidadania para contribuir com 

a inclusão e a empregabilidade de travestis e transexuais. Desafios como preconceito e 

transfobia, baixa escolaridade, dificuldade de diálogo entre representantes do programa com o 

setor privado e, consequentemente, a dificuldade em estabelecer parcerias para a realização de 

estágios foram  identificados como problemas a serem considerados em um eventual processo 

de aprimoramento e fortalecimento do programa. 

Esse estudo, de natureza aplicada, entende que as propostas de recomendação não se 

configuram no cenário ideal de inclusão de pessoas trans. Por isso, o convite é para que elas 

sejam interpretadas como um pontapé inicial para a referida inclusão. 
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1 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

A inspiração para esse trabalho partiu da observação sobre a marginalização sofrida 

por pessoas trans e o baixo acesso dessa parcela da população ao mercado formal de trabalho. 

A partir dessa observação e sob a perspectiva de um analista de políticas públicas ou 

de um gestor público, percebeu-se uma oportunidade para identificar e analisar ações que 

estimulem a inclusão de pessoas trans no mercado formal de trabalho, tendo como referência 

o programa Transcidadania, uma política pública formulada para fornecer ferramentas de 

apoio financeiro, capacitação e preparação de pessoas trans para o mercado de trabalho.  

Diante dessa oportunidade, entendeu-se que esse trabalho poderia propor 

recomendações voltadas para estimular a inclusão de pessoas trans no mercado formal de 

trabalho. Para isso, foram definidos como objetivo desse trabalho: 

i) Compreender a vivência da população trans no país; 

ii) Analisar o perfil sociodemográfico e laboral da população trans em São Paulo;  

iii) Analisar o Programa Transcidadania enquanto política pública;  

iv) Identificar iniciativas (nacionais ou internacionais) voltadas para pessoas trans;  

v) Propor recomendações com base nos levantamentos realizados e desafios 

identificados. 

Para entender o caminho a seguir, os autores se debruçaram em trabalhos focados em 

sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero (URGEL, 2012; SANTOS, 2005; OKA 

& LAURENTI, 2018; AQUINO, 2006; TONELI, 2008; BORGES, 2009) e buscaram 

compreender a experiência de vida de pessoas trans, por meio dos trabalhos produzidos por 

Caio Pedra (2020a, 2020b), João Trevisan (2018) e Berenice Bento (2011). 

Também se buscou obter dados estatísticos sobre pessoas trans. Esses dados são 

relevantes para quantificar essa população, compreender o perfil sociodemográfico, o nível 

educacional, a ocupação, as condições de saúde, dentre outras informações que possam 

auxiliar na criação de um diagnóstico sobre essa população bem como na construção de 

políticas públicas direcionadas. A busca por estes dados identificou o primeiro e, até o 

momento, único mapeamento existente sobre essa parcela da população, o qual foi realizado 

pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, sob encomenda da Secretaria Municipal 

de Direitos Humanos da cidade de São Paulo.  

Em relação à análise do Transcidadania como política pública, essa análise apoiou-se 

nos ensinamentos sobre formulação, análise e avaliação de políticas públicas produzidos por 

Secchi (2015, 2020), Farah (2012), Sabatier (1986) e em especial os trabalhos voltados para a  
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atuação dos burocratas do nível de rua de Lotta e Pavez (2010) e sobre intersetorialidade e 

rede de compromisso social de Inojosa (2001); Secchi (2015); Cruz, Merchan e Farah (2021), 

dentre outros autores ligados à gestão e políticas públicas como campo de conhecimento. 

Por se tratar de um trabalho de natureza aplicada, para a formulação das 

recomendações foram procurados estudos e análises relacionados à diversidade como 

diferencial competitivo (COUTINHO; FERRAZ, 1995; MORTARI; DE CASTRO, 2014; 

HUNT; PRINCE; DIXON-FYLE; YEE, 2018), como responsabilidade social e de direitos 

humanos (KNOEPFEL, 2004). 

Diante do levantamento bibliográfico entendeu-se que esse trabalho contemplaria uma 

abordagem qualitativa, baseada em pesquisas bibliográfica e exploratória (GIL, 2008).  

Além do levantamento bibliográfico, a coleta de dados também ocorreu por meio de 

entrevistas não estruturadas, considerando a amostragem bola de neve (BERNARD, 2006, 

p.192-194). Dessa forma, os autores buscaram conversar com o Sr. Alberto (Beto) Silva, 

Diretor do Centro de Acolhida Florescer; o Coordenador de Políticas para LGBTI, Cassio 

Rodrigo e sua assessora, Fê Maidel, a qual também é psicóloga e Diretora da Câmara de 

Comércio LGBTI. Também foram acionados a Maitê Schneider e sua equipe da 

TransEmpregos; representantes do Coletivo Arouchianos, ANTRA, Coordenadoria Estadual 

de Políticas para a Diversidade Sexual; Leon Ferrari (pesquisador e repórter do Estadão); 

Samira Schadeck (recepcionista, mulher trans), dentre outras pessoas. 

Representantes do setor privado, sendo dois funcionários do departamento de recursos 

humanos e dois coordenadores de grupos LGBTI, também foram procurados para falar sobre 

esse tema. 

O levantamento bibliográfico e as entrevistas permitiram identificar os desafios 

enfrentados pelo Programa Transcidadania e os obstáculos que dificultam a inserção de 

pessoas trans no mercado de trabalho, estimulando assim o desenvolvimento de 

recomendações para o fortalecimento da política pública. 
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2 IDENTIDADE TRANS 
 

Compreender a criação de uma política pública implica em conhecer as características 

do público-alvo por ela beneficiado. No caso da população trans, é essencial abordar 

conceitos relativos à sexualidade e à comunidade LGBTQIA+. Por isso, aqui serão 

apresentados diferentes aspectos que compõem essa característica humana tão complexa e 

diversa para, assim, promover uma melhor compreensão sobre quem são as pessoas trans.  

 

2.1 UMA BREVE ANÁLISE SOBRE GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL E 

IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

A análise a seguir traz conceitos sobre orientação sexual, identidade de gênero e seu 

papel na sociedade, tendo como foco principal a população T. Também são apresentados 

dados coletados na cidade de São Paulo que corroboram os ciclos de exclusão e 

marginalização que essas pessoas vivem. O intuito é oferecer um embasamento que reflita de 

maneira fidedigna a realidade vivenciada por essa parcela da população.  

 

2.1.1 Sexualidade, gênero e sexo biológico 

 

Sexualidade é um termo holístico para os comportamentos, atrações, gostos, aversões 

e preferências sexuais de alguém. Segundo a história moderna da sexualidade, trata-se de um 

complexo de várias manifestações de uma pessoa como uma criatura sexual (alguém que 

sente desejo e luta para ser desejada) na cultura, ideologia, política, legalidade etc. Tais 

contextos estão tão intimamente ligados à história de seu estudo e dificilmente é possível 

considerá-los separadamente. (URGEL, 2012). 

Do ponto de vista filosófico e sociológico, embora as queixas sobre desigualdades de 

gênero, controle patriarcal na família e na sociedade possam ser encontradas nas primeiras 

obras de Marx, é mutuamente concordado que ele não tinha muito a dizer sobre o tema. Sua 

visão era "clássica". Marx via qualquer forma de sexualidade fora do casamento heterossexual 

monogâmico como uma forma de degeneração, fomentada pelo capitalismo e que poderia ser 

curada pelo socialismo. Os "princípios morais naturais" floresceriam no futuro socialista 

quando a monogamia heterossexual finalmente se tornasse uma realidade para os homens em 

vez da decadência e os homossexuais simplesmente desapareceriam. (SANTOS, 2005). 
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Biologicamente, o sexo é determinado com base nos cromossomos, hormônios, 

gônadas, anatomia reprodutiva interna e órgãos genitais externos; refere-se às diferenças 

fisiológicas entre corpos masculinos, femininos e intersexuais (OKA e LAURENTI, 2018). O 

sexo de uma pessoa inclui características primárias, relacionadas ao sistema reprodutor, e 

secundárias, que não estão relacionadas a esse sistema, como seios e pelos faciais. Em 

humanos, o sexo biológico é determinado no nascimento, normalmente por médicos, por meio 

da observância desses cinco fatores: presença ou ausência de um cromossomo Y; tipo de 

gônadas; hormônios sexuais; anatomia reprodutiva interna (como o útero nas mulheres); 

genitália externa (AQUINO, 2006). 

Em humanos, o sexo é normalmente dividido em masculino, feminino ou intersexual. 

Intersexo, neste caso, é uma variação nas características sexuais (incluindo cromossomos, 

gônadas ou genitais) que não permite que um indivíduo seja identificado distintamente como 

masculino ou feminino (TONELI, 2012). 

Entretanto, o sexo biológico não é tão direto e não há um parâmetro que torne uma 

pessoa biologicamente masculina ou feminina. Na verdade, muitas condições tornam a 

atribuição de um sexo biológico bastante difícil e, apesar das complexidades, frequentemente 

é discutido como se fosse óbvio atribuir como masculino ou feminino (CARDOSO, 2008). A 

biologia do sexo é real, extremamente complicada e às vezes não há uma maneira fácil de 

traçar uma linha entre o que é biologicamente masculino e feminino (POCAHY e NARDI, 

2007). 

Sexualidade difere-se de gênero quanto aos papéis, comportamentos, expressões e 

identidades socialmente construídos de meninas, mulheres, meninos, homens e pessoas de 

gênero diverso. O gênero influencia a forma como as pessoas se percebem frente às outras, 

como agem e interagem, além da distribuição de poder e recursos na sociedade (DAOUST, 

2005). 

A identidade de gênero não se limita a um binário (menina/mulher; menino/homem) 

nem é estática; ela existe ao longo de um continuum e pode mudar com o tempo. Há uma 

diversidade considerável em como os indivíduos e grupos entendem, vivenciam e expressam 

seu gênero por meio dos papéis que assumem, das expectativas que lhes são colocadas, das 

relações com os outros e das formas complexas como é institucionalizado na sociedade 

(BORGES et al, 2013). 

O gênero é muito mais complexo. É um status social e legal; é um conjunto de 

expectativas da sociedade sobre comportamentos, características e pensamentos. Cada cultura 
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tem padrões sobre a maneira como as pessoas devem se comportar com base em seu gênero. 

Geralmente também é masculino ou feminino, mas, em vez de partes do corpo, é mais sobre 

como a pessoa deve agir por causa do seu sexo biológico (PRADO e MACHADO, 2008). 

Essencialmente, quase todas as pessoas nascem com características físicas rotuladas 

como masculinas ou femininas. Em 1964, Robert Stoller cunhou o termo identidade de gênero 

para se referir ao conceito pessoal de um indivíduo sobre seu gênero e como ele se sente por 

dentro (BORGES, 2009). É um sentimento interno, profundamente enraizado, e é tipicamente 

auto identificado. A identidade de gênero difere da identidade sexual e não está relacionada à 

orientação sexual. Como tal, a categoria de gênero com a qual uma pessoa se identifica pode 

não corresponder ao sexo que foi atribuído no nascimento (MENEZES et al., 2010). 

Portanto, essas pessoas geralmente têm suas próprias palavras para se descreverem, 

em vez de usar categorias predefinidas de masculino e feminino. Embora mais pessoas 

estejam se identificando como não binárias, esse não é um conceito novo e já existe há muitos 

anos em diferentes culturas ao redor do mundo (BORGES, 2009). E existem muitas maneiras 

diferentes das pessoas se descreverem. Quem se identifica como não tendo um gênero 

específico pode usar termos como queer, neutro, fluido ou diverso para indicar que sentem 

que não se encaixam nas categorias tradicionais masculina ou feminina (SILVA e NARDI, 

2009). 

Algumas pessoas pensam no gênero como um espectro que inclui feminino e 

masculino em ambas as extremidades e outros gêneros intermediários. No entanto, outras 

pessoas podem pensar em masculino e feminino como duas letras em um alfabeto de outros 

gêneros (FERREIRA, 2014). 

Os gêneros são muitos, variados em diferentes culturas e ao longo da história. 

Algumas pessoas têm um gênero consistente ao longo da vida e, para outras, muda. Uma 

outra definição traz a explicação que a diversidade de gênero é um termo abrangente usado 

para descrever identidades que demonstram uma diversidade de expressão além da estrutura 

binária (OLTRAMARI e GESSER, 2019). 

Algumas pessoas preferem ter a liberdade de mudar de um gênero para outro ou não 

ter uma identidade. Outros querem ser capazes de desafiar abertamente conceitos mais 

normalizados de gênero. Para pessoas que se identificam como diverso, a identidade é sobre 

apresentar algo mais exteriormente autêntico para o mundo, se elas se entendem como um 

gênero diferente ou não têm nenhum (GUÉTAT-BERNARD e LAPEYRE, 2017). 
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É importante reconhecer que muitas culturas ao longo da história reconheceram a 

diversidade de gênero além do masculino e feminino. Hoje a internet oferece uma plataforma 

onde as pessoas podem explorar experiências comuns com a diversidade, embora muito da 

linguagem usada para descrever essas experiências ainda esteja em evolução. Frequentemente 

há mal-entendidos que relatam a existência de centenas de gêneros, cada um com regras, 

linguagem e pronomes exclusivos (FERREIRA, 2014). 

Enquanto gênero é sobre quem a pessoa se sente ser, o sexo biológico é sobre o corpo 

e as suas características. Embora o sexo que uma pessoa recebeu no nascimento seja uma 

categoria fixa, sua identidade e expressão de gênero poderiam ser uma combinação muito 

mais fluida de masculino/feminino e outros gêneros (SILVA e NARDI, 2009). 

Quando a identidade de gênero combina com o sexo atribuído no nascimento, é 

chamado de cisgênero. Já as pessoas cuja identidade difere do sexo que lhes foi atribuído no 

nascimento são chamadas de transgêneros (OKA e LAURENTI, 2018). 

 

2.1.1.1 O papel do gênero na sociedade 

 

Desde cedo as crianças são condicionadas, em seus diferentes ambientes, pela 

atribuição de papéis sociais específicos relacionados a ser menina ou menino, homem ou 

mulher. Algumas dessas normas, que fazem parte da socialização, são inconscientemente 

transmitidas e integradas como naturais, mas podem levar à discriminação e à desigualdade 

(PETRY e MEYER, 2011). As questões de gênero, portanto, incluem todos os aspectos e 

preocupações relacionados às vidas dos indivíduos, à situação na sociedade, à forma como 

eles se relacionam, às diferenças no acesso e uso de recursos, suas atividades e como reagem 

às mudanças, intervenções e políticas (COLLING, 2013). 

Os papéis de gênero baseiam-se nas diferentes expectativas que indivíduos, grupos e 

sociedades têm sobre os indivíduos com base em seu sexo, nos valores e nas crenças que cada 

sociedade possui sobre o tema. Os papéis de gênero são o produto das interações entre os 

indivíduos e seus ambientes. Eles fornecem aos indivíduos indícios sobre que tipo de 

comportamento é considerado apropriado para qual sexo. Papéis de gênero apropriados são 

definidos de acordo com as convicções da sociedade sobre as diferenças entre os sexos 

(TONELI, 2008). 

Há vários anos, governos e agências de desenvolvimento têm priorizado as questões 

de gênero no planejamento e nas políticas de desenvolvimento. No que diz respeito ao acesso, 

à alocação de recursos, às oportunidades de avanço socioeconômico, a equidade de gênero 
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tem se mostrado um item de destaque nas agendas de todas as reuniões internacionais 

recentes. Elas também investigaram a ligação básica entre a equidade de gênero e o 

desenvolvimento sustentável, definindo mecanismos específicos e objetivos de cooperação 

(BORGES et al., 2013). 

Sobre a questão do papel do gênero na sociedade, há dois termos muito usados: 

transexuais e transgêneros. Transgênero é um termo abrangente para pessoas cuja identidade e 

expressão de gênero ou comportamento não estão em conformidade com o que é tipicamente 

associado ao sexo designado no nascimento (SILVA e NARDI, 2009). Já o termo transexual 

encontra-se desatualizado, mas há quem ainda se identifique com ele; portanto, só deve ser 

usado quando o indivíduo especificamente o reivindicar (GOMES, 2018). 

As formas como as pessoas transgênero são faladas na cultura popular e na ciência 

estão em constante mudança, especialmente à medida que a consciência, o conhecimento e a 

abertura dos indivíduos sobre elas e suas experiências aumentam (RIOS, 2007). Ainda assim 

muitas pessoas transexuais e transgêneros vivem à margem da sociedade, enfrentando 

estigma, discriminação, exclusão, violência e problemas de saúde. Frequentemente, eles têm 

dificuldade de acesso a cuidados de saúde adequados, sejam eles específicos para suas 

necessidades de gênero ou de natureza mais geral (SILVA e NARDI, 2009). 

Como aponta a pesquisa sociológica, a naturalidade para assumir uma identidade de 

gênero masculina ou feminina ou uma identidade sexualmente atraída por homens ou 

mulheres tem um componente social significativo. As identidades de gênero e sexuais são 

profundas no sentido de que ninguém aparentemente as escolhe (PRADO e MACHADO, 

2008). 

Os cientistas sociais que tentam explicar por que tantas pessoas têm sentimentos 

negativos em relação aos homossexuais tendem a oferecer especulações teóricas ou dados 

empíricos, com pouca síntese de ambos. Os relatos teóricos muitas vezes revelaram mais 

sobre os preconceitos pessoais do próprio escritor em relação à homossexualidade do que a 

reação da sociedade a ela (HEILBORN, 2004). 

A sociedade atribui igual importância e valor a essas características, sejam elas 

adotadas por mulheres ou homens. As mudanças nas forças geopolíticas varrem rapidamente 

o mundo e afeta a vida de muitos tanto para melhor como para pior. Da mesma forma, as 

atitudes em relação à diversidade de gênero e sexual são dinâmicas. Elas se movem em 

direção a uma maior aceitação em algumas partes do mundo enquanto há resistência 

(GUÉTAT-BERNARD e LAPEYRE, 2017). 
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O resultado é que lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexos (LGBTQI) 

experimentam uma liberdade cada vez maior para expressar a diversidade em alguns países e 

comunidades. Mas em outros enfrentam discriminação, abuso, violência e até a morte porque 

não se enquadram nas expectativas do que certos setores da sociedade consideram ser a norma 

(OLTRAMARI e GESSER, 2019). 

 

2.1.2 Orientação sexual 

 

Orientação sexual é um termo usado para se referir ao padrão de atração emocional, 

romântica e sexual de uma pessoa por alguém de um determinado gênero. A orientação sexual 

é complexa de definir porque existe em várias dimensões independentes, resultando de como 

as pessoas a vivem concretamente. Pode-se dizer que essas dimensões são (MENEZES et al., 

2010): 

a) atrações (emoções, sentimentos, sonhos, desejo, excitação – aspectos que uma 

pessoa não pode controlar, não é uma escolha); 

b) comportamentos (tentar seduzir, beijar, estar em um relacionamento, ter um ou 

mais relacionamentos); 

c) autodesignação (termo ou ‘rótulo’ que as pessoas escolhem para se designar, se 

descrever). 

De acordo com a compreensão científica atual, os indivíduos geralmente têm 

consciência de sua orientação sexual entre a meia-infância e o início da adolescência. Eles não 

precisam participar de atividades sexuais para estar cientes dessas atrações emocionais, 

românticas e físicas; as pessoas podem ser celibatárias e ainda assim reconhecer sua 

orientação sexual (PRADO e MACHADO, 2008). 

A maioria dos cientistas concorda que a orientação sexual é o resultado de uma 

combinação de fatores ambientais, emocionais, hormonais e biológicos. Em outras palavras, 

muitas coisas contribuem para essa orientação e os fatores podem ser distintos para pessoas 

diferentes (BORGES, 2009). 

Muitas pessoas descobrem sua orientação sexual na adolescência ou na juventude e, 

em muitos casos, sem nenhuma experiência sexual. Por exemplo, alguém pode perceber que 

seus pensamentos e atividades sexuais focalizam pessoas do mesmo sexo ou de ambos os 

sexos. Mas é possível ter fantasias ou ter curiosidade sobre pessoas do mesmo sexo sem ser 

homossexual ou bissexual, pois essas atrações podem não ser perseguidas (PRADO e 

MACHADO, 2008). 
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Os especialistas concordam que a orientação sexual não é uma escolha e não pode ser 

alterada. Algumas pessoas podem escondê-la para evitar preconceito ou vergonha – aspectos 

que podem ter sido ensinados a sentir sobre sua sexualidade (BORGES et al, 2013). 

A maioria das pessoas está familiarizada com o conhecido acrônimo LGBTQIA+. Ele 

significa lésbica, gay, bissexual, transgênero, queer, além de qualquer pessoa que não se 

identifique como heterossexual e que também não se enquadre nas definições das outras letras 

(POCAHY e NARDI, 2007). 

Pessoas trans podem ser heterossexuais, lésbicas, gays ou bissexuais. Por exemplo: 

uma pessoa que faz a transição de homem para mulher e se sente atraída apenas por homens 

seria normalmente identificada como uma mulher heterossexual (DAOUST, 2005). 

Não existe um número definitivo de sexualidades existentes, uma vez que novas 

palavras são constantemente concebidas e integradas na linguagem popular conforme evolui a 

maneira como as pessoas falam sobre orientação sexual. Isso não quer dizer que novos tipos 

de sexualidade estejam sendo criados. Em vez disso, as pessoas estão criando uma linguagem 

para descrever nuances de atração sexual e comportamento que sempre existiram 

(CARDOSO, 2008). 

Esses termos servem para que as pessoas se sintam vistas e encontrem comunidades 

com interesses semelhantes. Eles também ajudam a descrever a identidade de alguém, 

comunicar-se sobre o que a pessoa procura nos relacionamentos e estabelecer compatibilidade 

com parceiros em potencial. Pode haver tantas orientações sexuais quanto indivíduos, mas é 

comum contar as cinco principais: heterossexual/heterossexualidade; 

homossexual/homossexualidade; bissexual/bissexualidade; pansexual/pansexualidade; 

assexual/ assexualidade2. 

O indivíduo, independentemente da orientação sexual, pode ter experiências muito 

diferentes para se descobrir e se aceitar. Na puberdade, alguns podem ser capazes de 

reivindicar suas orientações sexuais enquanto outros podem não estar preparados ou não 

quererem divulgá-la, pois isso vai contra as normas históricas da sociedade (CICCO, 2017). 

Embora a história da sexualidade seja uma área diversificada de estudo que recusa 

categorização direta, ela concentra-se amplamente em homens e mulheres como seres sexuais 

no passado, nas categorias de hetero e homossexualidade através das quais a identidade sexual 

                                                           
2 Heterossexual é um indivíduo que sente atração por pessoas do gênero oposto ao seu. Homossexual é um 
indivíduo que sente atração e se relaciona com pessoas do mesmo gênero que o seu. Bissexual é um indivíduo 
que sente atração e se relaciona com pessoas de todos os gêneros. Pansexual é um indivíduo que sente atração e 
se relaciona com pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais. Assexual é um indivíduo que tende a não se 
atrair ou sentir interesse em relacionamentos com outros indivíduos. 
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foi vivenciada e, indo além deste binário, em outras expressões históricas de identidade de 

gênero e experiência sexual (UZIEL, 2004). 

Muitas pessoas ainda se apegam às ideias tradicionais de que homens e mulheres 

devem se comportar de maneiras que se enquadram em categorias específicas determinadas 

apenas por seu gênero. No entanto, identidades específicas de gênero masculino ou feminino 

são irrelevantes na modernidade. Os papéis de gênero são construções sociais desenvolvidas 

ao longo do tempo e não são baseadas no comportamento humano natural. Isso ocorre porque 

os papéis de gênero evoluíram como uma forma de organizar as tarefas necessárias feitas na 

primeira sociedade humana (SOUZA e BENETTI, 2016). 

Os determinantes da diversidade de gênero e sexual podem ser entendidos de várias 

perspectivas. Isso inclui: sexo biológico ou físico – o que pode se enxergar ou se pode medir; 

identidade de gênero – como as pessoas se identificam independentemente do sexo biológico; 

e orientação sexual. Esses elementos juntos contribuem para a expressão de gênero de uma 

pessoa. Em outras palavras, como vivem a vida (JUNQUEIRA, 2017). 

A expressão de gênero, entretanto, depende do contexto e isso inclui a sociedade em 

que as pessoas vivem. Abraçar o gênero humano e a diversidade sexual requer a aceitação do 

fato de que o alinhamento entre sexo físico, identidade de gênero e orientação sexual não 

segue necessariamente as regras heteronormativas. Cada faceta pode ser determinada 

independentemente das outras no curso do desenvolvimento de um indivíduo tanto no útero 

quanto na vida pós-natal (DE OLIVEIRA JUNIOR e MAIO, 2017). 

 

2.1.3 Identidade e expressão de gênero 

 

Todo mundo tem uma identidade de gênero, que é o senso interno e profundo de uma 

pessoa sobre sua identidade como mulher, homem, ambos, nenhum dos dois ou fluida entre os 

gêneros. Não é determinada pelo sexo e nem definida pela orientação sexual (OKA e 

LAURENTI, 2018). 

A identidade de gênero é como uma pessoa se vê, é seu próprio sentido interno e 

experiência pessoal de gênero. Difere-se da orientação sexual, uma vez que não se trata de 

atração baseada no gênero e somente o indivíduo pode determinar sua própria identidade 

(AQUINO, 2006). 

A expressão identidade de gênero foi cunhada em meados dos anos 1960 para 

descrever o sentimento interior persistente de pertencer à categoria masculina e feminina. 
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Esse conceito evoluiu ao longo do tempo para incluir quem não se identifica como feminino 

ou masculino (CARDOSO, 2008). 

Termos como masculino, feminino e andrógino são exemplos de expressão de gênero. 

Alguns indivíduos mantêm a expressão constante enquanto outros podem alterá-la conforme o 

tempo passa ou o ambiente em que está inserido (OKA e LAURENTI, 2018). 

Pessoas cujo sexo biológico não corresponde à identidade de gênero podem fazer 

mudanças físicas e sociais para expressá-lo conforme se identificam. Isso pode envolver o uso 

de um nome, pronomes, roupas, cabelo ou estilo de maquiagem diferentes. Também pode 

envolver intervenções médicas, como prescrição de hormônios ou cirurgia de afirmação de 

gênero. Este processo é chamado de transição (POCAHY e NARDI , 2007). 

Frequentemente a transição por meio da intervenção médica é referida como sexo ou 

redesignação de gênero, mas recentemente passou a ser chamada de afirmação de gênero. 

Pessoas que foram designadas do sexo feminino, mas se identificam e vivem como homens e 

alteram ou desejam alterar seus corpos por meio de intervenção médica para se assemelhar 

mais à identidade de gênero, são conhecidas como homens transexuais ou trans-homens 

(DAOUST, 2005). 

Pessoas que foram identificadas com o sexo masculino em seu nascimento, porém 

internamente se identificam e passam a viver como o feminino, alterando seus corpos 

biologicamente a fim de se tornarem semelhantes ao gênero que se identificam, são chamadas 

de mulheres transexuais. Não é rara a preferência em ser chamada de homem ou mulher no 

lugar de transgênero, mas isso varia conforme o indivíduo se identifica. O termo ‘trans’ é 

comumente utilizado para descrever pessoas transexuais e transgêneros (BORGES et al, 

2013). 

Durante décadas, o termo transexual era restrito a indivíduos que haviam se submetido 

a procedimentos médicos, incluindo cirurgias de redesignação genital. No entanto, hoje em 

dia, refere-se a qualquer pessoa cuja identidade de gênero seja incongruente ao sexo atribuído 

ao nascer. Designa quem está ou vem trabalhando para viver como alguém do sexo diferente 

do concedido no nascimento, independentemente dos procedimentos médicos a que possa ter 

sido submetido ou deseje no futuro (BORGES et al, 2013). 

Desde a década de 1990, a palavra transgênero tem sido usada principalmente como 

um termo guarda-chuva para descrever quem desafia as expectativas e suposições da 

sociedade em relação ao gênero. Inclui pessoas que são transexuais e intersexo, mas também 

aquelas que se identificam fora do binário feminino/masculino e aquelas cuja expressão e 
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comportamento de gênero diferem das expectativas sociais (PRADO e MACHADO, 2008). 

Como no caso da orientação sexual, as pessoas percebidas ou descritas por outros como 

transexuais – incluindo homens e mulheres trans – podem se identificar de várias maneiras 

(BORGES, 2009). 

Há anos a transexualidade era denominada um transtorno de identidade de gênero. Isso 

acontecia quando havia o conhecimento sobre o indivíduo ser identificado em determinado 

gênero ao nascer, mas intimamente e internamente se identificava como o gênero oposto 

(PRADO e MACHADO, 2008). 

A identidade de gênero é mais do que apenas a genitália com a qual alguém nasce. 

Isso deve ser evidente para qualquer pessoa que imagine perder seus órgãos genitais ou 

habilidades reprodutivas e que deveria poder viver sua vida como homem ou mulher 

(MENEZES et al., 2010). 

Em geral, as pessoas não vivenciam ou percebem sua identidade de gênero de acordo 

com um modelo uniforme e padronizado. As pessoas trans, cuja identidade de gênero difere 

do sexo atribuído ao nascer, vivenciam sua identidade individualmente e a expressam de 

diferentes maneiras. Enquanto algumas pessoas trans se reconhecem como completamente 

masculinas ou femininas, outras percebem sua identidade como algo externo a esse binário 

(BORGES, 2009). O fator comum entre elas é que, rotineiramente, pessoas trans são sujeitas a 

discriminação, assédio e até violência porque sua identidade ou expressão de gênero não 

corresponde ao sexo normalmente associado ou atribuído a elas ao nascer (SILVA e NARDI, 

2009). 

 

2.2 POPULAÇÃO TRANS NO BRASIL: EXCLUSÕES E MARGINALIZAÇÕES 
 

A população LGBTQIA+ é notadamente diversa e bastante segmentada em grupos que 

vivenciam historicamente diferentes graus de marginalização e exclusão na sociedade. A 

ausência de estatísticas sobre esta parcela da população também exerce influência direta na 

incapacidade de criação de políticas públicas direcionadas e específicas para ela. O Censo 

Demográfico e a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE, por exemplo, 

não inclui recortes referentes à orientação sexual e à identidade de gênero das pessoas 

(FEITOSA, 2017). É imperativo que se repense a estrutura de questionamentos censitários 

futuros para incluir dados básicos e essenciais sobre uma população com vivências tão 

distintas daquelas comuns em uma sociedade profundamente marcada por um conjunto de 

valores associados aos indivíduos heterossexuais e/ou cisgênero. 
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Como particularidade histórica, a formação social brasileira se organizou em 
hierarquias e desigualdades ao mesmo tempo que apresenta uma diversidade cultural 
única. Uma história marcada pela violência, opressão e mesmo extermínio de 
indivíduos e de outros modos de vida mas também pela resistência política e pelas 
lutas sociais (NOGUEIRA; PEREIRA; TOITIO, 2020, p, 81) 

 
A despeito do vazio estatístico, é inegável que no cerne da população LGBTQIA+ 

reside um grupo marcadamente marginalizado e que sofre de profunda invisibilização: as 

pessoas transgêneros e travestis. Generalizar a experiência de vida de todos os integrantes do 

mundo LGBTQIA+ inviabiliza a análise mais específica (e complexa) sobre a situação de 

exclusão estrutural e multidimensional da população T. Ainda que lésbicas, gays e bissexuais 

também convivam com o preconceito de maneira cotidiana, a exclusão de pessoas 

transgêneros permeia e perpassa todos os níveis da vivência individual e coletiva no país. Em 

seu cotidiano, este grupo é alvo direto do preconceito, da inacessibilidade aos direitos 

fundamentais, da exclusão estrutural e dos mais diferentes níveis e tipos de violência. 

 
A população LGBT é muito diversa e segmentada e o público T é o que registra a 
menor participação social e acumula os piores índices de exclusão. (...) Essas 
pessoas permanecem afastadas da sociedade e costumam ser esquecidas até mesmo 
pelas medidas de inclusão de pessoas LGBT. Estão menos presentes na mídia, quase 
não possuem representação política, não ocupam posições de destaque na sociedade 
(PEDRA, 2020a, p.19) 
 

A marginalização da população T na sociedade brasileira pode ser melhor 

compreendida quando avaliada através da tipologia de Gomà (PEDRA, 2020a; GOMÁ, 

2004). Ela prevê um conjunto de circunstâncias intensificadoras da exclusão social e âmbitos 

nos quais os processos podem se desencadear especificamente em exclusões econômica, 

laboral, formativa, sociossanitária, urbano-territorial, relacional, política e de cidadania. 

 

2.2.1 Exclusão e marginalização econômica e laboral 

 

No âmbito da exclusão econômica, por exemplo, é mister ressaltar que o contingente 

de pessoas que se encontram em situação de pobreza é reconhecidamente alto no Brasil. E, 

apesar da pobreza não ser sinônimo direto de exclusão, é possível notar que elas são “faces de 

uma mesma moeda” (GOMÀ, 2004, p. 27), uma vez que o país possui altas taxas de 

desigualdade e concentração de renda. No1º trimestre de 2021, por exemplo, os 10% do topo 

da distribuição de renda ganharam, em média, 42,3 vezes mais do que os 40% da base da 

distribuição de renda no Brasil (SALATA e RIBEIRO, 2021).  
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Pessoas trans e travestis vivenciam esta realidade cotidianamente, uma vez que se 

encontram em situação laboral profundamente marcada pela informalidade. Segundo dados da 

Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), mais de 90% das pessoas T 

vivem unicamente da prostituição. A marginalização econômica, neste sentido, tende a levar à 

invisibilidade social dessa parcela da população, causando a privação de direitos e o 

desrespeito perante a sociedade. 

 

A exclusão social (...) não se restringe a questões econômico-ocupacionais, mas 
inclui o isolamento dos indivíduos, que lhes causa abalos no sentimento de 
pertencimento social, crise de vínculos sociais e a anomia decorrente de sua 
invisibilização (FILGUEIRAS, 2004, p. 26, apud PEDRA, 2020b, p. 25) 
 

Ainda no âmbito econômico-ocupacional, faz-se necessário destacar as 

particularidades do cenário laboral de pessoas transgêneros e travestis. O papel do trabalho é 

visto como elemento-chave da identidade social dos indivíduos, imprimindo considerável 

poder de inclusão pois possibilita sustento e dignidade para as pessoas (PEDRA, 2020a). 

Contudo, para populações marginalizadas e excluídas do mercado de trabalho, a 

informalidade torna-se regra e impõe condições subótimas para estes indivíduos. Sobre a vida 

das travestis no Brasil, constata-se a inexistência de alternativas razoáveis de emprego – uma 

vez que sofrem discriminação explícita no mercado de trabalho – obrigando-as a encontrar 

qualquer meio de sobrevivência para não morrer de fome (KULICK, 2018). Um estudo 

piloto3 realizado com 112 pessoas transgênero aponta que aponta que 68,8% dos entrevistados 

encontram-se em situação de insegurança alimentar (GOMES et al, 2019). 

É neste contexto e sob este prisma que a relação de pessoas trans e travestis com a 

prostituição deve ser analisada. A exclusão, a marginalização e a invisibilização deste grupo 

impedem ou dificultam o acesso ao mercado formal de trabalho; a lógica excludente de 

gênero erige barreiras para o acesso a direitos fundamentais. A necessidade direciona essas 

pessoas para os caminhos que lhe sejam capazes de promover bem-estar e dignidade. De tal 

maneira, essa associação com a prostituição mostra-se como resultado do acúmulo de 

“desigualdade sociais, políticas, raciais, sexuais e de gênero que incidem sobre seus corpos” 

(PERES, 2010, p.315). 

Vale destacar que a associação com o trabalho sexual vem inerentemente conectada a 

preconceitos de toda ordem, reproduzidos pela sociedade e pelo estado brasileiro. Até 2011, 

travestis e transexuais eram listadas como fazendo parte da ocupação Profissional do Sexo, de 

                                                           
3Estudo liderado por Sávio Marcelino Gomes em parceria com LabNutrir/UFRN (Laboratório Horta 
Comunitária Nutrir da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), com apoio da Aliança Nacional LGBTI+. 
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acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Após intensa mobilização do movimento social transgênero, houve uma alteração 

do código (JESUS, 2013). Ainda sobre o trabalho sexual, vale destacar que a vivência das 

travestis é entendida e experimentada de maneiras distintas pela população T (PELÚCIO, 

2005). 

 

A prostituição é entendida de diversas formas pelas travestis: (1) como uma 
atividade desprestigiosa, com a qual só se envolveriam por necessidade, saindo dela 
assim que possível; (2) como uma forma de ascender socialmente e ter conquistas 
materiais e simbólicas; (3) como um trabalho, sendo, portanto, geradora de renda e 
criadora de um ambiente de sociabilidade. Essas não são posições estanques e 
definitivas, mas pontos de vista e percepções que se entrecruzam e dialogam. Como 
categoria espacial e simbólica – ligada à noite, à boemia, aos prazeres e à 
prostituição –, a rua seduz (PELÚCIO, 2005, p. 224) 
 

A exclusão das pessoas trans do mercado de trabalho marginaliza-as do mercado 

econômico, coloca-as em posição subalterna na sociedade e complexifica seus próprios 

processos de desenvolvimento. É preciso reforçar a necessidade de se olhar para as omissões 

do Estado na persecução e efetivação desses direitos, além da indispensabilidade de se buscar 

superar ou reduzir os desafios e restrições enfrentados por esses indivíduos, especialmente no 

contexto de uma sociedade heteronormativa (MARINHO, 2016). 

 

2.2.2 Exclusão e marginalização educacional e formativa 

 

A Constituição Federal é clara sobre o papel da educação como um direito de todos e 

dever do Estado e da família. Paralela e adicionalmente, a educação é crucial para o 

desenvolvimento pleno da cidadania e é tradicionalmente vista como a base para efetivação de 

outros direitos sociais e civis no âmbito das sociedades democráticas. É através da educação 

que as pessoas podem se tornar “(...) mais úteis para a coletividade e permitindo que 

participem mais efetivamente no estudo e na decisão dos assuntos de interesse comum” 

(PEDRA, 2020a, p. 73). 

A enorme diversidade cultural que caracteriza os seres humanos, o reconhecimento de 

indivíduos e grupos sociais que não se encontram em conformidade com os padrões e regras 

impostos pela sociedade ainda se encontram em estágio inexperto. Neste sentido, pode-se 

verificar que a “(...) ausência de reconhecimento das alteridades está associada à 

invisibilidade de indivíduos ou modos de identificação simbólica, gerando menosprezo, 
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privação de direitos e reprodução de desigualdades” (CARVALHO e OLIVEIRA, 2017, 

p.59). 

Este padrão de exclusão é visto e reproduzido no sistema educacional brasileiro, 

especialmente na vivência das pessoas trans e travestis. Nota-se que não se trata 

necessariamente de uma questão relacionada ao acesso à educação, mas da capacidade do 

ambiente escolar em receber e acolher alunos transgênero de tal maneira que sejam capazes 

de concluir o ciclo formativo desde a alfabetização até a conclusão do ensino médio. A 

questão crucial na formação da população T vai além da disponibilidade da escola, mas em 

sua preparação e capacidade de atender suas necessidades e especificidades (PEDRA, 2020a). 

 

O problema não é de acesso à educação, mas de dificuldades de permanência na 
escola, especialmente quando a pessoa começa a despertar sua identidade de gênero. 
A escola é um ambiente hostil para quem é trans. As piadas, as perseguições, a falta 
do uso do nome social, o preconceito, tudo isso contribui. (MARIA, 2021) 
 

Verifica-se, portanto, que o ambiente escolar engendra uma lógica de reprodução dos 

preconceitos e exclusões verificados na sociedade de maneira mais ampla. Repetem-se e se 

reiteram padrões de marginalização dos indivíduos que não se conformam na 

cisheteronormatividade em ciclos que culminam na desilusão e impossibilidade de conclusão 

da formação. E a baixa escolaridade, por sua vez, retroalimenta o ciclo de excludente, uma 

vez que é elemento-chave para o acesso ao mercado de trabalho formal.  “(...) os ‘normais’ 

negam-se a reconhecer a presença da margem no centro como elemento estruturante e 

indispensável. Daí as instituições eliminarem-na obsessivamente por insultos, leis, castigos, 

assassinatos” (BENTO, 2011, p. 553), reforçando a ideia de que o ambiente formativo/escolar 

é mais uma das arenas de exclusão de pessoas trans e travestis. 

 

Esse espaço escolar recebe os estudantes LGBT, mas não os aceita completamente. 
Exige deles um “comportamento adequado”, que mais funciona como uma tentativa 
de aproximá-los dos padrões socialmente impostos. Sem poder expressar ou 
aparentar, em nenhum momento, a sua sexualidade, o que esses jovens fazem é 
reprimir suas liberdades e as formas como se expressariam (PEDRA, 2020a, p. 79) 
 

Infelizmente há uma ausência de dados estatísticos específicos acerca das vivências 

excludentes e marginalizantes da população LGBTQIA+, em especial do público T, no 

ambiente formativo. Esses dados tendem a aparecer “(...) sob o manto invisibilizante da 

evasão” (BENTO, 2011, p. 555), o que impede uma análise mais específica sobre o 
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fenômeno, mas não deixa de explicitar um ordenamento profundamente marcado pela 

estigmatização e exclusão. 

 

2.2.3 Exclusão e marginalização sociossanitária 

 

Conforme explicitado anteriormente, a vivência da população transgênero é 

notadamente marcada por relações de exclusão e marginalização. O impedimento ao acesso 

de oportunidades econômico-ocupacionais e a um ambiente formativo adequado relega estes 

indivíduos às margens invisibilizantes da sociedade. A essa população é negado o próprio 

direito à vida em sua multitude de dimensões: em vida, são privados de dignidade e 

integridade; excluídos, são vistos como sujeitos que não merecem fazer parte da sociedade. 

Daí a violência tão comum e presente na vida de travestis e transexuais. 

Conforme dados do IBGE, a expectativa de vida das travestis e mulheres trans no 

Brasil é de 35 anos. O dado por si só é alarmante, mas causa maior espanto quando 

comparado à média nacional de 75,5 anos de idade. Nota-se, portanto, que a trajetória desta 

população é curta, além de tortuosa, violenta e marcada pelo preconceito e agressões. 

 

Todavia, em nenhum outro lugar a violência é tão ubíqua quanto no cotidiano das 
travestis. A violência é o eterno pano de fundo de suas vidas. Apesar de viverem 
habitualmente em trajes femininos, usarem cortes de cabelo, maquiagem e 
acessórios femininos, a maioria das travestis não passa por mulher, é evidente, 
sobretudo quando se apresenta à luz do dia 
(...) 
Na maioria das vezes, a violência vem na forma de agressão verbal, mas não são 
raros os casos em que gangues de jovens espancam travestis. Também é comum ver 
gente que passa de carro lançar pedras e garrafas sobre elas. Algumas vezes chegam 
a disparar armas de fogo contra travestis em plena rua. Normalmente as pessoas que 
cometem esses crimes não são identificadas nem detidas. E quando o são, recebem 
penas leves da justiça (KULICK, 2018, p. 47) 
 

Soma-se à vivência marginalizada um problema crítico que pauta a discussão acerca 

da saúde de pessoas transexuais e travestis: a patologização das identidades trans. A 

transexualidade e a travestilidade tendem a ser associadas aos transtornos de identidade de 

gênero e distúrbios do desejo sexual respectivamente (PEDRA, 2020a). O preconceito 

estrutural afasta a vivência da população T dos demais grupos da sociedade que estigmatizam 

e patologizam o diferente, buscando curas para aquilo que não é doença ou distúrbio e, nesta 

empreitada, privam-lhes de uma vida normal e digna. 

Os avanços são lentos, mas a comunidade LGBTQIA+ logrou êxito primeiramente na 

desclassificação da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID) em 
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1990. A transexualidade, contudo, só foi retirada do rol de transtornos mentais da CID para 

integrar o grupo de condições relacionadas à saúde sexual (logo classificada como 

“incongruência de gênero”) em 2018 (NAÇÕES UNIDAS, 2019). Vê-se, novamente, que os 

avanços para pessoas trans e travestis são mais lentos e custosos quando analisados junto a 

gays, lésbicas e bissexuais. 

 

2.2.4 Exclusão e marginalização dos direitos políticos e no exercício da cidadania 

 

A compreensão sobre o papel dos indivíduos da comunidade LGBTQIA+ na 

sociedade contemporânea exige uma análise acerca dos movimentos sociais de contestação 

pelos seus direitos ao longo do último século. Segundo dados do Relatório de Homofobia de 

Estado (ILGA, 2020), ainda há mais de 70 países que criminalizam relações entre pessoas do 

mesmo gênero. Isso demonstra que, apesar dos avanços substantivos alcançados nas últimas 

décadas, há um longo caminho a ser percorrido para uma inserção mais igualitária de 

indivíduos LGBTQIA+ na sociedade. 

Possivelmente um dos exemplos mais emblemáticos de tais contestações foi a revolta 

de Stonewall, ocorrida em Nova Iorque, nos Estado Unidos, em 1969. Na esteira de uma onda 

de homicídios de caráter homofóbico, foi determinado que o bar Stonewall Inn –

majoritariamente frequentado por drag queens, travestis e homossexuais – deveria ser 

interditado. A abordagem policial foi excessivamente truculenta, levando frequentadores e 

transeuntes a reagir e impedir maior violência. Após este episódio, foi realizada a primeira 

Parada do Orgulho Gay em Nova Iorque com a bandeira da visibilidade para esta população 

marginalizada, bem como o fim da represália policial (INTERDONATO et al., 2017). 

No Brasil, os movimentos e grupos organizados da população LGBT ganharam força a 

partir da década de 1980 com o fim da ditadura militar e a gradual retomada dos direitos civis 

e políticos. “(...) o Brasil parece ter muita dificuldade para digerir temas do seu tempo, 

preferindo se modernizar apenas quando se encontra diante de fatos consumados” 

(TREVISAN, 2018, p.313). Destacam-se, nesta primeira onda de grupos organizados, o 

Somos (Grupo de Afirmação Homossexual) e o Grupo Gay da Bahia (GGB). 

Paralelamente, a proliferação da AIDS mostrou-se como catalisadora da organização 

dos movimentos LGBT no Brasil e no mundo. As poucas forças militantes ativas na década 

de 1980 se aglutinaram em torno da causa sanitária advogando pela organização de um 

sistema que fosse capaz de prevenir e atender vítimas da epidemia (TREVISAN, 2018). Foi 

neste contexto que se deu a atuação inédita da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ao 
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criar o Programa de DST-AIDS em 1983. Ao longo dos anos seguintes, o país foi capaz de 

montar uma rede de enfrentamento da AIDS que se tornou referência global pela Organização 

Mundial da Saúde e que foi fortemente influenciado pela atuação dos grupos ativistas. 

 

A política brasileira de HIV/AIDS representou uma nova forma de pensar e 
construir políticas públicas no Brasil, isso porque resultou de esforços pioneiros de 
um amplo espectro de diferentes grupos e movimentos sociais. A sociedade civil 
representou um importante elemento no enfrentamento dessa epidemia, e talvez esse 
tenha sido o elemento diferenciador que vem conferindo credibilidade e eficácia a 
esta política (SOUSA e BENETTI, 2012, p.65) 

 

Percebe-se, contudo, que a participação social de transexuais e travestis ainda possui 

um longo caminho para trilhar a fim de lhes garantir um exercício pleno da cidadania. Mesmo 

dentro dos grupos organizados da sociedade civil, a população T ainda possui pouca 

visibilidade e representatividade. 

Esses fatores têm fundamento em uma série de contextos, como as diversas formas 
de exclusão vivenciadas por esse grupo. Como vimos, as exclusões impedem que 
essas pessoas se organizem, uma vez que estabelece uma série de outras prioridades 
que podem ser tidas como mais urgentes, como a sobrevivência. (PEDRA, 2020a, 
p.110) 
 

Dentre os grupos organizados da população T, destaca-se a Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais (ANTRA). Sua origem está na fundação da Rede Nacional de 

Travestis (RENATA) em 1993 com o objetivo de agregar a população de travestis e 

transexuais que se encontrava dispersa nas organizações mistas de gays e lésbicas no país. Em 

1997, a RENATA tem seu nome alterado para RENTRAL, Rede Nacional de Travestis e 

Liberados, a fim de aumentar o número de participantes da rede. É no ano de 2002 que a 

RENTRAL muda de nome para ANTRA e se consolida como uma das associações de 

protagonismo na promoção da cidadania da população T no Brasil. 

É imperativo que se considere que a participação de transexuais e travestis no 

ambiente político ainda é incipiente. A política brasileira ainda é majoritariamente branca, 

masculina e cisheteronormativa. Mas o pleito de 2020 trouxe resultados positivos para uma 

mudança, ainda que lenta, nesta realidade: foram eleitas 30 pessoas trans, de acordo com 

mapeamento realizado pela ANTRA. É de especial importância que sete foram as mais 

votadas em suas cidades: Tieta Melo (São Joaquim da Barra/SP), Lorim da Valéria 

(Pontal/SP), Dandara (Patrocínio Paulista/SP), Paulette Blue (Bom Repouso/MG), Duda 

Salabert (Belo Horizonte/MG), Titia Chiba (Pompeu/MG) e Linda Brasil (Aracaju/SE). 

Destaca-se também Erika Hilton, que foi a mulher mais votada na cidade de São Paulo/SP.  
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Os direitos das pessoas trans derivam dos direitos humanos, são fundamentais e todos 

os seres humanos têm. Pessoas com identidades cisgênero – quando o gênero atribuído e o 

experiente são idênticos – ou transgêneros merecem viver e florescer em suas comunidades, 

com a liberdade de aprender, trabalhar, amar e brincar. Merecem construir vidas em conexão 

com outras pessoas em casa, no trabalho e em público, sem medo por sua segurança e 

sobrevivência. Essas escolhas profundamente pessoais são e devem ser prerrogativas do 

indivíduo e merecem a proteção da lei. E, portanto, são dependentes da ação política e do 

exercício pleno da cidadania. É fundamental que as escolhas associadas à expressão de gênero 

– que impactam aspectos importantes da identidade em escolas, locais de trabalho e 

comunidades – sejam apoiadas por leis e políticas alicerçadas no conceito de direitos humanos 

inalienáveis, incluindo o de viver com segurança, liberdade e sem medo de discriminação. A 

pequena porém, crescente participação de pessoas transgênero na política aponta para um 

cenário de maior inclusão, representatividade e visibilidade de pautas outrora negligenciadas, 

marginalizadas e excluídas do amplo debate social. 

 

2.3 POPULAÇÃO TRANS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

O Brasil carece de informações censitárias acerca da população trans e travesti. Essa 

ausência de dados impede a formulação de políticas públicas mais direcionadas para um 

público que possui uma existência e vivência marcadas por especificidades pouco conhecidas 

por uma sociedade cisheteronormativa.  

Contudo, a cidade de São Paulo/SP realizou o Mapeamento das Pessoas Trans – um 

dos estudos mais detalhados acerca desta população (CEDEC, 2021). O relatório de pesquisa 

foi divulgado em janeiro de 2021 e sistematizou as informações entre dezembro de 2019 e 

novembro de 2020. Trata-se do estudo mais recente e mais aprofundado sobre o público trans, 

sendo crucial para compreender a vida deste estrato social no município. Ao todo, 1788 

pessoas foram entrevistadas para a confecção do relatório por meio de pesquisa survey. 

 

2.3.1 Perfil sociodemográfico 

 

De acordo com os dados do CEDEC (2021), a população trans da cidade de São Paulo 

é identificada majoritariamente como mulheres trans (48%). Travestis e homens trans 

correspondem a 23% cada e apenas 6% se identificam como pessoas não binárias. 
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Figura 01 - Identidade de gênero 

 
Fonte: CEDEC, 2021 

 
Sobre o local de nascimento, o relatório indica que 56% das pessoas trans não são 

originariamente da cidade de São Paulo (CEDEC, 2021). Ou seja, há um fluxo migratório 

importante de diversas regiões do país em direção à cidade. Esse movimento tem origem na 

“(...) busca de melhores condições de vida, [em cidades] que incluem maior tolerância às suas 

vivências, facilidade para assumir uma nova identidade” (PEDRA, 2020a, p.100).  

 
Figura 02 - Local de nascimento 

 
Fonte: CEDEC, 2021 

 
Em linha com os dados do IBGE, é possível notar que a população trans na cidade de 

São Paulo é notadamente jovem: 70% da população trans entrevistada tem 35 anos de idade 

ou menos (CEDEC, 2021). 

 
Figura 03 - Faixa etária 
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Fonte: CEDEC, 2021 

 
O relatório também questionou acerca de raça e cor, sendo que 57% da população 

entrevistada se autodeclarou de cor preta ou parda (CEDEC, 2021). Indivíduos autodeclarados 

como brancos somam 38%, amarelos 2% e indígenas 3%. 

 
Figura 04 - Raça/Cor 

 
Fonte: CEDEC, 2021 

 
Em relação aos dados referentes à escolaridade de pessoas trans e travestis na cidade 

de São Paulo, observa-se que 18% das pessoas entrevistadas concluíram somente a primeira 

etapa do ensino fundamental; 20% possuem o fundamental II completo; 51% possuem o 

ensino médio completo; e, por fim, somente 12% possuem superior completo (CEDEC, 

2021). 
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A naturalização da violência contra estudantes LGBT transforma o espaço escolar 
num ambiente de repulsa a todas as identidades não hegemônicas. Muito mais que 
não conseguir se organizar enquanto espaços de proteção da diversidade, as escolas 
por vezes tornam-se espaços de repetição de sofrimento e manutenção de violências 
(PEDRA, 2020a, p.85) 

 

Figura 05 - Escolaridade 

 
Fonte: CEDEC, 2021 

 

2.3.2 Perfil laboral 

 

A exclusão de caráter laboral verifica-se de maneira clara na cidade de São Paulo. 

Sobre a inserção das travestis e drag queens na cena cultural brasileira e paulistana, nota-se o 

meio artístico como uma das áreas de atuação da população T (TREVISAN, 2018). Há ainda 

uma descrição etnográfica mesclada com estudos de caso e vivências individuais que 

demonstra a relação de travestis e mulheres trans com o trabalho sexual e a prostituição 

(KULICK, 2018). Nota-se de forma explícita a resistência encontrada pela população T para 

ter acesso e permanecer no mercado de trabalho e, conforme depoimento de Fernanda de 

Moraes da ANTRA, esses postos são majoritariamente informais (ALMEIDA e 

VASCONCELLOS, 2018). 

Em linha complementar, dados apontam que mulheres trans e travestis são 

desproporcionalmente impactadas de maneira negativa pela saída precoce de casa e 

incompletude do ciclo formativo-educacional e, por tal motivo, estão mais fortemente 

associadas ao "(...) desempenho de atividades relacionadas ao mercado do sexo, aos serviços 
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de estética e beleza e atividades artísticas" (CEDEC, 2021, p.31). O relatório aponta, por 

exemplo, que somente 43% das pessoas entrevistadas afirmaram ter formação técnica e/ou 

específica para exercer determinadas funções no mercado de trabalho. Infere-se, portanto, que 

mais da metade (57%) não se encontra capacitada para aderir ao mercado de trabalho, 

reforçando e reiterando o caráter informal da situação laboral da população T. 

Faz-se necessário destacar que a obtenção de diplomas de ensino superior e/ou 

tecnológico não garante a inserção no mercado de trabalho. Conforme indicado anteriormente, 

12% das entrevistadas pelo CEDEC (2021) possuem diploma de ensino superior, mas o 

mercado impõe barreiras de toda sorte, implícita ou explicitamente, impedindo a contratação 

deste público. Empresas ainda carecem de conhecimento e preparo para execução de 

processos de recrutamento que sejam capazes de inserir a população T no rol de candidatos 

possíveis. Uma vez selecionadas para entrevista, a transfobia trata de barrar os poucos 

candidatos que passam pelas peneiras iniciais. O depoimento de Lam Matos, do Instituto 

Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT), explicita essa realidade: 

[...] Eu já fui barrado em loja de shopping, porque eu levei todos os meus 
documentos, todo meu currículo e tal e me chamaram pra fazer entrevista. E tinha eu 
e mais três meninas. E aí quando ele fez a entrevista, eu era o único que tinha 
experiência na área, [...] vários cursos de capacitação na área de vendas e de 
atendimento ao cliente, com pessoas de nome dentro dessa área. 

[...] Aí passou uma semana, duas, três e nada de ninguém ligar. Aí eu resolvi passar 
na porta da loja. Quando eu passei, uma das meninas que “tava” concorrendo à vaga 
junto comigo, que não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado, vivia 
muito bem e obrigado lá em Brasília [...], tinha conseguido a vaga. Aí eu pedi pra 
chamar o gerente que tinha me entrevistado. Aí eu falei: ‘então, eu queria saber 
porque você não me qualificou pra vaga, porque qualificação eu tinha, isso eu 
tenho certeza absoluta (ênfase) [...]. Então por que eu não passei?’ (ALMEIDA e 
VASCONCELLOS, 2018, p. 312) 

 
A fim de reduzir as barreiras, empoderar a população T e preparar o mercado de 

trabalho, entidades e organizações da sociedade civil trabalham ativamente para reverter esse 

cenário de exclusão laboral. Destaca-se, por exemplo, o projeto TransEmpregos, fundado em 

2013 com a missão de "(...) trabalhar junto às empresas para confrontar a discriminação e o 

preconceito causadores da grande dificuldade de acesso a empregos por esta população". A 

iniciativa atua diretamente na conexão entre pessoas trans e travestis com empresas para 

aumentar a empregabilidade deste público, além de trabalhar na capacitação de profissionais 

de RH para lidar com a população T. O projeto também desenvolveu as cartilhas "#AgoraVai" 

para pessoas trans e profissionais de recursos humanos (TRANSEMPREGOS, 2021). Ambos 
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os documentos são de grande valia para inserção dessa população no mercado de trabalho, 

uma vez que levam em consideração as especificidades do grupo atendido 

 

Figura 06 - Cartilha #AgoraVai para Pessoas Trans  Figura 07 - Cartilha #AgoraVai para Profissionais de 
Recursos Humanos 

 

 

Fonte: Transempregos4 
 

Em linha similar, a ANTRA também atua na capacitação da população T e na 

conscientização da sociedade e do poder público para as necessidades e especificidades deste 

grupo no mundo laboral. A associação divulgou, por exemplo, a cartilha "Dicas para travestis 

e mulheres trans profissionais do sexo em tempos de COVID-19" (BENEVIDES, 2020), 

demonstrando estar atenta não somente à forma de subsistência de uma parcela considerável 

da população T, mas ao momento sensível da saúde pública durante a pandemia. 

O relatório do CEDEC (2018) também indagou acerca da natureza do trabalho 

exercido e os possíveis vínculos trabalhistas da população T. Em conformidade com estudos 

anteriores, o mapeamento concluiu que 58% das entrevistadas possuíam vínculos informais de 

trabalho ou exerciam alguma ocupação de origem autônoma de curta duração e sem contrato. 

Somente 27% possuem emprego formal (CLT); 10% atuam como microempreendedores 

                                                           
4Disponível em: <https://www.transempregos.com.br/agoravai>. Acesso em 31 ago. 2021. 
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individuais; 3% são empregadores/profissionais liberais e 2% são funcionários públicos. 

Nota-se, portanto, uma situação laboral em consonância aos estudos da literatura 

especializada que indicam e reiteram a informalidade do trabalho para pessoas trans e 

travestis (FEITOSA, 2017; PEDRA, 2020a; PEDRA, 2020b). 

Por fim, no tocante às ocupações exercidas pelas pessoas trans e travestis na cidade de 

São Paulo, o mapeamento aponta que atividades relacionadas ao sexo constituem a ocupação 

primária para 46% das travestis e 34% das mulheres trans. Isso representa 27% das ocupações 

da população entrevistada (0% para homens trans e 3% para não-binários), ocupando, 

portanto, a primeira posição no ranking de atividades remuneradas (CEDEC, 2021). 

 
Tabela 1 - Ocupação primária ou atividade remunerada por identidade de gênero 

Ocupação Travesti 
Mulher 
Trans 

Homem 
Trans 

Não 
Binária 

Total 

Profissional do sexo 46% 34% 0% 3% 27% 

Cabeleireira(o) 4% 13% 1% 3% 8% 

Vendedor(a)/atendente de loja, 
lanchonete 1% 2% 9% 6% 4% 

Analista Control 
Desk/Telemarketing 3% 3% 9% 3% 4% 

Ambulante 1% 2% 5% 8% 3% 

Costureira(o) 2% 3% 1% 2% 2% 

Caixa de lojas, supermercados 0% 2% 2% 2% 2% 

Auxiliar de limpeza 1% 2% 1% 2% 1% 

Auxiliar de cozinha 2% 1% 1% 0% 1% 

Arte visual 2% 1% 2% 3% 1% 

Outras ocupações 36% 37% 69% 69% 46% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Pesquisa "Mapeamento de Pessoas Trans na Cidade de São Paulo" - CEDEC, 2021. 
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3 O TRANSCIDADANIA 
 

Dado o cenário de vulnerabilidade de pessoas trans, oriundo dos diversos desafios 

encontrados ao longo de suas vidas, é mister pensar em políticas que busquem a sua inserção 

na sociedade e, sobretudo, no mercado formal de trabalho. Todavia, é preciso primeiramente 

compreender o que é uma política pública para então classificá-la. 

Não existe um consenso sobre a definição de políticas públicas. Neste trabalho 

entende-se que se trata de:  

 
um conjunto articulado de ações estatais orientado para o enfrentamento de 
problemas públicos. As políticas públicas têm por referência o conjunto de 
instituições políticas que organiza o Estado e resultam de uma decisão política. A 
decisão da autoridade estatal, por sua vez, expressa escolhas (políticas) entre 
alternativas formuladas em um ambiente que envolve conflito e negociação, em 
torno de ideias e interesses. (FARAH, 2012, p.3) 
 

O conceito de política pública está relacionado ao enfrentamento de um problema 

público e o seu estabelecimento pode ocorrer para tratar ou resolver uma determinada 

questão. Por sua vez, um problema público consiste na existência de uma situação inadequada 

que está longe de ser a ideal possível para a realidade pública. Logo, o entendimento de que 

um problema deva ser considerado como público reside no quão relevante ele é para a 

coletividade (SECCHI, 2015, p.2 e 10). 

Tomado esse contexto, observa-se que, no município de São Paulo, o Programa 

Transcidadania é uma política pública que conta com um conjunto articulado de ações de seis 

Secretarias Municipais. E o problema público que elas buscam enfrentar é a situação de 

vulnerabilidade de travestis e transexuais no município, a transfobia e a inclusão financeira e 

social dessas pessoas por meio da educação, da conscientização de direitos e a preparação 

para o mercado de trabalho. 

O Transcidadania foi instituído pela Prefeitura de São Paulo em 29 de Janeiro de 2015, 

por meio do Decreto 55.874, coincidindo com o 11º aniversário da celebração do Dia 

Nacional da Visibilidade Trans. Ele foi criado com o objetivo de promover os direitos 

humanos, o acesso à cidadania, o atendimento humanizado e a criação de condições de 

oportunidades para os travestis e transexuais (PMSP, 2015). 

Dada a falta de oportunidade de acesso das pessoas trans aos diversos espaços da 

sociedade e considerando a importância da educação para ingressar no mercado formal de 

trabalho, o Transcidadania tem como principal diretriz proporcionar a autonomia financeira 

mediante a promoção do aumento dos níveis de escolaridade e da qualificação profissional de 
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seus participantes, além de fornecer auxílio financeiro mensal concedido como contrapartida à 

participação nas atividades do Programa Operação Trabalho (POT). Dentre outras ações que 

contemplam a diretriz do programa, estão: o desenvolvimento de ações de enfrentamento ao 

preconceito e discriminação; a capacitação e sensibilização permanente de servidores 

municipais para a oferta de atendimento qualificado e humanizado; formação cidadã em 

direitos humanos para o exercício da cidadania, participação popular e controle social (PMSP, 

2015 e 2018). 

Quando foi lançado, a Coordenação de Políticas para LGBTI da Secretaria Municipal 

de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) ficou responsável pelo acompanhamento e 

avaliação da implementação do programa, em articulação e parceria com as secretarias 

municipais de Educação (SME), de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET), de Políticas para Mulheres5 

(SMPM) e da Saúde (SMS). 

As informações a seguir foram obtidas através de entrevistas com representantes da 

SMDHC e com um representante de um dos Centros de Acolhida da SMADS; da revisão 

bibliográfica da literatura existente sobre o apontado programa governamental; e de análise de 

dados públicos disponibilizados pela PMSP na internet. 

Para melhor compreensão do Transcidadania, primeiro será apresentado o POT – uma 

política pública considerada fundamental para a execução do programa, uma vez que fornece 

um auxílio financeiro para pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade a fim de 

auxiliá-las na busca por emprego e reinseri-las socialmente. Ao olhar a história de travestis e 

transexuais, como já apresentado, a prostituição surge como única forma de trabalho possível 

para sustento. Portanto, o fornecimento do auxílio financeiro por meio do POT permite que 

travestis e transexuais deixem a prostituição ou reduzam o tempo dispensado a ela para se 

dedicar mais tempo às atividades do Transcidadania e, assim, preparar-se para tentar uma 

vaga no mercado formal de trabalho posteriormente (SANTANA, 2017, p. 135). 

A seguir, explica-se como ocorreu o processo de concepção e implementação do 

programa. Também são apresentados os eixos de atuação definidos para orientar sua 

implementação, evidenciando o foco que o programa dá à educação, seja ela por meio da 

                                                           
5 A SMPM foi criada durante a Gestão do Prefeito Fernando Haddad/PT. Na gestão seguinte, do Prefeito Dória, 
ela foi extinta e a sua pauta ficou sob responsabilidade da Coordenação de Políticas para as Mulheres, criada na 
SMDHC, pelo Decreto 58.079/2018 . Mais informações em: https://istoe.com.br/covas-vai-enviar-a-camara-
projeto-de-lei-sobre-reforma-administrativa-de-doria/ e 
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/reforma-administrativa-feita-por-doria-em-secretarias-e-
inconstitucional-decide-justica,351a57d38d1187a097e6bbffd859c0c6qs463mus.html 
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participação em atividades extracurriculares, cursos de qualificação, de cidadania ou pelo 

reingresso ao ensino básico. A promoção do aumento do nível de escolaridade e a 

qualificação dos participantes do programa são vistas como um obstáculo para que essa 

parcela da população seja incorporada ao mercado formal de trabalho. Portanto, o aumento do 

nível de escolaridade foi concebido para o programa como uma forma de combater a 

prostituição como fonte de sustento de travestis e transexuais (SANTANA, 217, p. 106).  

A transfobia e o desrespeito ao nome social estimulam a evasão de travestis e 

transexuais de espaços públicos. Dessa forma, o Transcidadania procura estimular a ocupação 

desses espaços pela população T. Nesse sentido, o programa busca conscientizar o tratamento 

que os burocratas do nível de rua, ou seja, os profissionais que atuam na linha de frente do 

serviço público, dedicam ao atender travestis e transexuais. Por isso, mais adiante é 

apresentada como ocorre a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos e as demais 

Secretarias da Prefeitura na execução do Transcidadania. 

E como o Programa recebeu uma nova regulamentação, que excluiu a intermediação 

de mão de obra como uma das ações, dentre outras alterações, faz-se necessário analisar, 

mesmo que de forma não exaustiva, essas modificações. Por fim, diante das informações 

levantadas sobre o Transcidadania e com base nas adversidades identificadas como obstáculo 

para o ingresso no mercado formal de trabalho, buscou-se analisar estes desafios para se 

compreender quais oportunidades podem ser exploradas para o fortalecimento do programa. 

3.1 A CRIAÇÃO DA POLÍTICA 
 

O Programa Transcidadania tem a sua origem no programa de metas estabelecido pela 

gestão do prefeito Fernando Haddad, no mandato de 2013 a 2016. Uma parte importante 

desse programa é o auxílio financeiro concedido pelo POT aos participantes, sendo concedido 

mediante a participação dos beneficiários nas atividades de qualificação do Transcidadania.  

Para uma melhor compreensão da informação, é preciso conhecer os marcos temporais 

a partir de 2001, com a criação do POT e a sua evolução, resultando no estabelecimento do 

POT Transcidadania – um eixo voltado aos beneficiários do programa – conforme 

apresentado na figura abaixo. 
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Figura 8 – Marcos temporais 
Fonte: Autoria própria 

 

O POT é um programa de transferência de renda condicionada à realização de 

atividades de qualificação e formação profissional, criado durante a gestão da prefeita Marta 

Suplicy (2001-2004). Seu estabelecimento ocorreu em 2001 pela Lei 13.178 e inicialmente foi 

denominado como Programa Ação Coletiva de Trabalho (PACT). Em 2003 o PACT foi 

atualizado pela Lei 13.689, tendo o nome alterado para Programa Operação Trabalho (POT) e 

regulamentado pelo decreto 44.484/2004 (PMSP, 2014, p. 5-7).  

Desde a sua criação, o POT é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo. Ele foi criado para apoiar pessoas 

desempregadas e de família de baixa renda na busca por uma ocupação, com o objetivo de 

contribuir com a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho (PMSP, 2003). 

Para participar do programa, além de pertencer a uma família de baixa renda e se 

encontrar em uma situação de desemprego, também são considerados agravantes de pobreza, 

como renda familiar, número de filhos e/ou dependentes, grau de escolaridade, existência de 

deficiência física e, ainda, condições de moradia ouse o potencial beneficiário é morador de 

rua, dentre outros critérios (PMSP, 2001). 

Em complemento à transferência de renda, o programa também fornece outros tipos de 

apoio fundamentais para as pessoas que se encontram desempregadas, como subsídio para 

despesas de alimentação, custeio de deslocamento para os processos de seleção; orientações 
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sobre a conduta do participante para a busca de uma ocupação, atividades de capacitação 

ocupacional e de cidadania (PMSP, 2001). No que diz respeito às atividades de capacitação, 

são contemplados cursos, oficinas de preparação para o mercado, estágio e atividades laborais 

(PMSP, 2014, p.6). 

Quando o candidato ao programa é selecionado, um termo de compromisso e 

responsabilidade é assinado com a Secretaria de Desenvolvimento. Na ocasião, ele tem 

ciência de seus direitos e obrigações, comprometendo-se assim a cumprir as atividades de 

capacitação do programa, seja na modalidade de quatro ou de seis horas diárias.  

Caso o beneficiário não cumpra as atividades do POT, ele recebe sanções. São feitos 

descontos no auxílio financeiro fornecido como contrapartida às atividades do programa ou, 

em casos graves, o afastamento ou o desligamento, conforme especificado no regulamento do 

POT. Como a participação tem duração de doze meses, podendo ser estendido pelo mesmo 

período, uma eventual prorrogação da participação no programa também está condicionada ao 

comprometimento do participante (PMSP, 2004). 

O POT existe até os dias de hoje e atualmente o auxílio financeiro corresponde ao 

valor de R$ 769,95, para 4 horas diárias ou 20 horas semanais, e de R$1.155,00, para a carga 

horária de seis horas diárias ou 30 horas semanais (PMSP, 2021d). 

Dado a sua existência após diversas gestões no município de São Paulo, não há 

dúvidas quanto à relevância do POT como política pública de incentivo social. Ele oferece 

uma estrutura de apoio importante para pessoas sem emprego e em situação de pobreza e que 

também carregam consigo fortes fatores emocionais oriundos de uma situação de 

desemprego. 

Os dados disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico informam 

que, entre 2017 e 2020, mais de quatro mil pessoas foram beneficiadas pelo POT. Atualmente 

existem 11 projetos subordinados a ele, incluindo o Transcidadania (PMSP, 2021d), que será 

detalhado mais adiante. 

Em 2009, durante a gestão do prefeito Gilberto Kassab (2006-2012), criou-se uma 

modalidade do POT voltado para atender a vulnerabilidade social de pessoas LGBT. Foi 

denominado POTLGBT – Programa Operação Trabalho para a população LGBT.  

Diferente do POT, o POTLGBT considerava como atividades de inserção social as 

oficinas de arte e cultura que eram desenvolvidas no Centro de Referência da Diversidade 

(CRD) da Secretaria Municipal de Participação e Parceria (SMPP), atual Coordenação de 

Políticas de Atenção à Diversidade Sexual (CADS) da Secretaria de Direitos Humano. Três 



48 
 

 
 

anos após a sua criação, ainda na gestão do mesmo prefeito, houve um aprimoramento das 

atividades proporcionadas pelo POTLGBT, conforme registrado abaixo:  

 

A partir de 2012, as atividades foram desdobradas em estágios com o 
desenvolvimento de atividades laborais, de expediente e rotina administrativa em 
órgãos da administração pública municipal e estadual. Em alguns casos, verificou-se 
a realização de atividades em organizações sem fins lucrativos sem qualquer tipo de 
acordo ou termo de cooperação, envolvendo as responsabilidades entre a Prefeitura 
de São Paulo e a instituição onde as atividades eram realizadas. (PMSP, 2014, p.7) 

 

Uma pesquisa realizada com os participantes do POTLGBT identificou uma diferença 

no nível de escolaridade entre as pessoas gays, lésbicas e transexuais. Enquanto gays e 

lésbicas geralmente possuíam, em média, o ensino médio completo ou já estavam cursando o 

ensino superior, as pessoas transexuais não possuíam o ensino médio e, em alguns casos, 

tampouco o fundamental (SANTANA, 2017, P. 97).  

Diante da necessidade de um olhar diligente à população trans, a gestão do prefeito 

Fernando Haddad celebrou em março de 2014 um termo de cooperação entre a SMDET e a 

SMDHC para estabelecer o POT Transcidadania – programa piloto do POT voltado a travestis 

e transexuais, que foi incorporado ao Transcidadania no ano seguinte. 

Em 2015, quando o Transcidadania foi lançado, foram criadas 100 vagas para o 

programa. Atualmente são ofertadas 510 vagas e existe a intenção de ampliar para 1.200, 

conforme consta no Programa de Metas 2021-2024 da PMSP (PMSP, 2021c), elaborado 

durante a gestão do prefeito Bruno Covas (2018-2021) e apresentado pela gestão do prefeito 

Ricardo Nunes em julho de 2021. 

 

3.2 A CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 
 

Fernando Haddad (2012), enquanto candidato à Prefeitura Municipal de São Paulo, 

solicitou à sua equipe a criação de um programa específico para travestis e transexuais 

(CONCÍLIO et al, 2017). Em sua gestão (2013 a 2016), respondendo ao plano de governo que 

apresentava uma meta voltada para o “desenvolvimento de ações permanentes de combate à 

homofobia e respeito à diversidade sexual” (PMSP, 2014), foi criado o programa 

Transcidadania.  

O processo de concepção contou com a realização de oficinas e rodas de conversas 

entre policymakers e representantes da sociedade para compreender as principais demandas da 
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população trans. O resultado foi um diagnóstico de exclusão e vulnerabilidade dessa parcela 

da população (CONCILIO et al, 2017, p. 24). 

Durante esse processo, várias conversas foram realizadas entre a coordenação do 

programa e as secretarias municipais almejando contribuir com a estruturação do 

Transcidadania. Esses diálogos visavam a construção coletiva dos fluxos de trabalho para o 

lançamento do Transcidadania em janeiro de 2015. Essa abordagem facilitou o alinhamento 

entre as secretarias e os profissionais da ponta, os burocratas do nível de rua, responsáveis 

pelo atendimento dos potenciais beneficiários da iniciativa. 

 

A gente fez uma opção, a opção era de começar por baixo, convencer as diretorias... 
A gente avaliou que se chegasse para o secretário com um monte de tarefas e o 
secretario descesse com essas tarefas, não seria um programa em que as pessoas 
estariam envolvidas, ia ser uma ordem. Então nós começamos por baixo, fomos à 
diretoria que a gente ia trabalhar... Por exemplo, na educação a gente foi no DOT-
EJA2 e no Conselho Municipal de Educação (...) pactuamos, vimos as 
potencialidades e elencamos as possíveis dificuldades na educação (Symmy Larrat, 
gestora do Programa).(CONCILIO et al, 2017, p.26) 

 

Ao analisar esse processo, é possível verificar qual perspectiva de implementação de 

políticas públicas foi usado: top-down (de cima para baixo) ou bottom-up (de baixo para 

cima). Diante da literatura existente sobre implementação de políticas públicas Sabatier 

(1986) buscou analisar e sintetizar essas duas perspectivas de implementação. 

A abordagem top-down configura-se como uma determinação dos tomadores de 

decisão, os responsáveis pela elaboração da política, aos burocratas que irão implementá-la. 

Segundo Sabatier, essa abordagem tende a ignorar ou subestimar a atuação dos burocratas do 

nível de rua para contornar a determinação recebida ou desviá-la para o seu próprio fim. O 

autor destaca que essa abordagem é difícil de ser adotada em situações em que não há uma 

agência dominante, mas sim uma infinidade de diretivas e atores governamentais em que 

nenhum é proeminente (SABATIER, 1986, p. 30; SECCHI, 2015, p.60). 

Já a abordagem bottom-up busca identificar todos os atores envolvidos no processo, 

compreender os problemas percebidos por estes atores bem como compreender seus 

objetivos, estratégias e atividades a serem desenvolvidas. Isso permite que os burocratas do 

nível de rua sejam transformados em formuladores de política (SABATIER, 1986, p. 32-34). 

Na concepção e implementação do Transcidadania, observa-se a consideração de uma 

perspectiva bottom-up. O predomínio dessa abordagem mostrou-se relevante para a execução 

dessa política, uma vez que o sucesso de uma política pública transversal como esta depende 
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de outros atores na base da pirâmide da estrutura do governo, em sua maioria, na ponta da 

execução do programa, os profissionais que atuam na linha de frente do serviço público. 

Ainda sobre o processo de concepção da política, a nota conceitual do programa 

considerou três eixos norteadores para a execução do Transcidadania, sendo eles: Mais 

Autonomia, Mais Oportunidades, Mais Cidadania (PMSP, 2014). 

O primeiro eixo tem como princípio garantir a autonomia financeira e estimular a 

participação e a dedicação dos beneficiários nas atividades do programa, em linha com as 

premissas do POT. Assim, os beneficiários são incluídos no POT Transcidadania com um 

vínculo de dois anos ou 24 meses. O auxílio financeiro é condicionado à participação e à 

presença dos beneficiários nos cursos extracurriculares fornecidos pelo programa e no avanço 

no ensino básico (ensinos fundamentais I e II ou médio), bem como no cumprimento de 

outras atividades. 

Por ocasião do lançamento do Programa Transcidadania, o auxílio financeiro 

fornecido pelo POT Transcidadania era de R$ R$827,40, relativos a seis horas de atividades 

diárias ou 30 horas semanais. Em 2021, esse auxílio financeiro corresponde ao valor de 

R$1.160,25 (PMSP, 2021e). 

Além da inclusão no POT Transcidadania, os participantes também são cadastrados no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADUNICO). Isso permite o 

acesso a outros programas governamentais sociais, conforme indicado no inciso II, do art. 4º 

do Decreto 58.277 (PMSP, 2018). 

O segundo eixo, o Mais Oportunidades, foi desenhado considerando ações articuladas 

que permitam o desenvolvimento de competências básicas por parte dos beneficiários do 

programa, uma vez que travestis e transexuais apresentam baixa escolaridade. A análise do 

histórico de vida dessa parcela da população revela o quanto essas pessoas não se sentem 

confortáveis com o ambiente escolar, como foi mencionado previamente. Por isso há oferta de 

formação no ensino fundamental ou médio por meio da modalidade de Educação para Jovens 

e Adultos (EJA). Caso o beneficiário do programa tenha concluído o EJA, este eixo prevê 

ainda a dedicação de mais tempo para a realização de cursos profissionalizantes, como 

também para a preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), visando 

auxiliar o acesso ao ensino superior. 

O desenho desse eixo também levou em consideração a oferta de qualificação 

profissional, ou seja, a aquisição de experiência profissional por meio de um curso de 

preparação para o mercado de trabalho e um estágio. Além disso, ainda para 2015, este eixo 
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previa a criação de um Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 

Transcidadania, mas que acabou não se concretizando. 

O último eixo, o Mais Cidadania, pode ser compreendido como uma tentativa de 

empoderar essa população que sofre constantemente com a transfobia. O intuito é construir 

uma consciência cidadã nos beneficiários do programa e nos funcionários públicos que se 

relacionam diretamente com os beneficiários.  

Para este eixo foram consideradas iniciativas de respeito ao nome social por meio do 

reforço do direito ao em órgãos públicos municipais; da apresentação de projeto de lei na 

Câmara de Vereadores do Município de São Paulo visando dar segurança jurídica ao uso do 

nome social na cidade de São Paulo; e da regulamentação do uso do nome social na rede 

municipal de ensino pelo Conselho Municipal de educação, já que a não adoção (ou respeito) 

é vista como um dos motivos para a evasão escolar de pessoas trans. 

Também foi considerado para este eixo a realização de um curso de Cidadania, 

Direitos Humanos e Democracia para gerar uma consciência cidadã junto aos beneficiários do 

programa. Ele foi criado com o intuito de apresentar às pessoas travestis e transexuais os seus 

direitos e deveres, para que elas saibam como exercê-los, a exemplo do uso do nome social 

cujo uso é negado em diversas ocasiões. 

O curso de Cidadania, Direitos Humanos e Democracia demanda a realização de um 

trabalho de conclusão que busca estimular a participação social e comunitária dos 

participantes do Transcidadania. Ele consiste na elaboração de um Plano Individual de 

Participação Social. O beneficiário deve identificar um órgão do município– como a Câmara 

Municipal ou algum Conselho, Associação Comunitária ou Sindicato – e definir um tema a 

ser acompanhado ao longo de seis meses, seja por meio de um projeto de lei ou uma 

campanha. O beneficiário, então, deve elaborar relatórios mensais e entregá-los às assistentes 

sociais do Transcidadania (PMSP, 2014, p. 9-12). 

A tabela abaixo compila as ações de fomento à educação que foram desenhadas para o 

Transcidadania. Como pode-se observar, tratam-se de quatro módulos de participação, com 

duração de seis meses cada. 

 

Tabela 2 – Módulos e atividades desenhadas para o Programa Transcidadania 
Módulo 1 

(1º semestre) 
Módulo 2 

(2º semestre) 
Módulo 3 

(3º semestre) 
Módulo 4 

(4º semestre) 
Curso de Cidadania, 
Direitos Humanos e 
Democracia 

Plano de Participação 
Social 

Curso de preparação 
para o mundo do 
trabalho 

Estágio 

EJA (voltado para EJA EJA EJA 
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conclusão do ensino 
fundamental ou médio) 
PRONATEC*, 
alternativo ao EJA,para 
os participantes com 
ensino médio completo 

PRONATEC*, 
concomitante ao EJA, 
para os participantes 
sem o ensino médio 

PRONATEC*, 
concomitante ao EJA, 
para os participantes 
sem o ensino médio 

PRONATEC*, 
ofertados aos 
concluintes do ensino 
médio 

ENEM ENEM 
* O PRONATEC foi considerado na concepção do programa Transcidadania, porém ele não se concretizou. 
Fonte: PMSP, 2014 

 

Além desses três eixos, o Transcidadania contempla ações de aperfeiçoamento 

institucional para que as estruturas e funcionários da prefeitura de São Paulo estejam 

preparados para atender essa parcela da população. Essas ações são extremamente 

importantes, pois visam diminuir a transfobia vivenciada pela população T ao procurarem os 

serviços públicos. 

Vale destacar que, durante a entrevista realizada com os representantes da Secretaria 

de Direitos Humanos, foi mencionado que os funcionários envolvidos no Programa 

Transcidadania podem fornecer treinamentos, sob demanda, para instituições privadas ou do 

terceiro setor interessadas em contratar travestis e transexuais. 

 

3.3 A EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 

O atendimento aos beneficiários do Transcidadania inicia-se no Centro de Cidadania 

LGBTI (CCLGBTI), que integra a estrutura da SMDHC. No lançamento do Transcidadania, 

havia apenas um CCLGBTI, localizado na região central da cidade. Posteriormente, a gestão 

do prefeito João Dória (2017-2018) criou mais quatro unidades para descentralizar as 

atividades, ampliando assim o acesso dos beneficiários residentes em outras regiões de São 

Paulo (PMSP, 2021e). 

Os Centros de Cidadania LGBTI têm a sua atuação pautada em dois pilares. O 

primeiro é voltado à promoção da cidadania através da capacitação de funcionários públicos 

no atendimento à população LGBTQIA+. O segundo destina-se à defesa de direitos humanos 

dessa comunidade por meio do fornecimento de apoio jurídico, psicológico e de serviço social 

(PMSP, 2021a). 

Em relação ao segundo pilar, o Centro atende as vítimas de violência, preconceito e 

discriminação. Também fornece o acompanhamento para a realização de boletins de 

ocorrência e outras orientações. 
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Os CCLGBTI contam com uma equipe técnica multidisciplinar dedicada ao 

atendimento dos beneficiários do Transcidadania. Ela é composta por um coordenador, um 

assistente de coordenação, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, auxiliar administrativo 

e recepcionista (CONCILIO et al, 2017, p.32). 

Desta equipe, os assistentes sociais do CCLGBTI são responsáveis pelo atendimento 

inicial dos candidatos ao programa. Uma vez identificados que os critérios de participação são 

atendidos, o candidato é incluído na lista de espera do programa. Os critérios de participação 

são: ser maior de idade; residir da cidade de São Paulo; estar há mais de quatro meses sem 

emprego ou sem o recebimento de benefícios sociais; não ter acumulado, nos últimos 18 

meses, mais de três meses de registro profissional na carteira profissional, consecutivos ou 

não; ter renda familiar limitada a até meio salário mínimo por pessoa da família (PMSP, 

2019).  

Dentre os candidatos que cumprem os requisitos do programa e são incluídos na lista 

de espera, os assistentes sociais do Transcidadania buscam ainda avaliar os níveis de 

vulnerabilizarão, de escolaridade e a disponibilidade para se dedicar à carga horária de seis 

horas diárias de atividades. Com base nessas informações, os beneficiários são chamados para 

finalmente participar do programa. 

Com a seleção dos participantes, havendo entendimento pelo futuro beneficiário sobre 

a oportunidade e aceitação de suas potenciais obrigações em relação ao programa, é realizada 

a assinatura de um termo de compromisso e responsabilidade com o Programa 

Transcidadania. Em seguida, o beneficiário é acompanhado até a Secretaria de 

Desenvolvimento para assinatura do termo de compromisso e responsabilidade com o POT 

Transcidadania, por um período de 24 meses, consecutivos ou não (CONCILIO et al, 2017, 

p.42). 

Além desses aspectos, é essencial a compreensão da atuação das Secretarias 

Municipais para entender melhor o funcionamento do programa. A Secretaria de Direitos 

Humanos foi designada pelo decreto 55.874/2015 – que instituiu o Transcidadania – como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação da implementação da política, em articulação e 

parceria com outras secretarias da prefeitura de São Paulo. Desde a concepção, a Secretaria de 

Direitos Humanos atuou com outras secretarias da prefeitura de São Paulo, transformando os 

burocratas do nível de rua – um elo importante na relação entre Estado e essa população – em 

formuladores de políticas públicas (LOTTA e PAVEZ, 2010). 
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De fato, a secretaria de Direitos Humanos exerce um forte protagonismo na execução 

dessa política. Além de receber travestis e transexuais nos CCLGBTI e trabalhar na seleção 

dos participantes do programa, a sua equipe mantém um diálogo constante com as demais 

secretarias do programa. 

Com a Secretaria de Educação, o diálogo é voltado para garantir um ambiente 

acolhedor nas escolas e, consequentemente, estimular o aumento do nível de escolaridade, 

uma vez que a falta de acolhimento nesse ambiente é apontada como um dos motivos que 

encoraja a evasão involuntária de pessoas trans das escolas. 

Para isso, as escolas parceiras do programa passam por um processo de sensibilização 

constante dos seus servidores por meio de iniciativas que abordam questões de sexualidade e 

sobre o direito ao nome social no ambiente escolar, promovido pela Secretaria de Direitos 

Humanos. Dessa forma, os funcionários (direção, seguranças, secretarias, equipe pedagógica) 

tornam-se aptos a receber adequadamente os beneficiários do Transcidadania e garantem que 

o ambiente escolar não seja hostil para travestis e transexuais.  

Essa parceria entre as duas secretarias também prevê uma comunicação constante 

entre os pedagogos do Transcidadania e a coordenação das escolas que participam do 

programa. O objetivo é acompanhar a presença e a evolução dos beneficiários no ambiente 

escolar. Com frequência esses pedagogos visitam os locais de ensino, mediam determinadas 

situações e buscam coordenar o banco de horas dos beneficiários (SANTANA, 2017, p. 114). 

O resultado do acompanhamento feito pelos pedagogos em relação à presença e ao progresso 

escolar reflete-se no auxílio financeiro concedido pelo POT Transcidadania. Caso seja 

identificada a falta de compromisso, ausência ou abandono escolar, o beneficiário deixa de 

receber o auxílio – conforme consta no termo de compromisso e responsabilidade firmado 

entre o beneficiário e a Secretaria de Desenvolvimento. 

Sobre a atuação da Secretaria de Assistência Social, frequentemente pessoas trans não 

encontram apoio no ambiente familiar, sendo expulsos de casa e, muitas vezes, encontrando-

se em situação de rua. Assim, os assistentes sociais do Transcidadania atuam em parceria com 

representantes dessa Secretaria, buscando acomodação nos Centros de Acolhida voltados para 

travestis e transexuais (também chamados de Casa Florescer), bem como garantir o cadastro 

no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e, consequentemente, no CADÚNICO 

(CONCILIO et al, 2017, p.43). 

Em complementação ao trabalho dos pedagogos e dos assistentes sociais, os 

psicólogos do Transcidadania elaboram pareceres que apoiam o processo de retificação de 
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registro civil e os processos de hormonioterapia ofertados pelas Unidades básicas de Saúde de 

Referência do Município de São Paulo (UBSs). 

Antes do estabelecimento do Transcidadania, a hormonioterapia não era ofertada pelas 

UBSs. Dessa forma, a equipe do Transcidadania trabalhou durante o processo de concepção 

do programa com a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) da SMS no desenho do fluxo de 

acompanhamento do processo de hormonioterapia e na sensibilização dos burocratas do nível 

de rua. Havia uma preocupação em relação à preparação dos profissionais de saúde no 

atendimento a travestis e transexuais, no que diz respeito à possibilidade de transfobia, ao 

respeito ao nome social no prontuário de atendimento e no Cartão SUS (CONCÍLIO et al, 

2017, p.50, 80-86). 

A Secretaria de Transportes e Mobilidade também passou a ser considerada um ator 

relevante para a execução do programa, sendo incluída em 2018 quando foi publicado o 

Decreto 58.227 (PMSP, 2018). 

Com base na articulação promovida pela Secretaria de Direitos Humanos, constata-se 

que o Transcidadania é uma política pública intersetorial. Ela articula ações de educação, 

saúde, assistência social e direitos humanos oriundas de diferentes secretarias do município de 

São Paulo. Em conjunto e por meio de ações específicas, elas buscam endereçar um problema 

público, que é a inserção de travestis e transexuais na sociedade e a garantia de seus direitos. 

Como política pública, o Transcidadania fornece uma estrutura importante para estimular a 

inclusão de travestis e transexuais na sociedade. Contudo, a questão da empregabilidade e a 

inserção no mercado formal de trabalho ainda apresentam uma lacuna, mesmo após a 

publicação de sua nova regulamentação.  

 

3.4 A NOVA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSCIDADANIA (DECRETO 58.227/2018) 
 

Em seu quarto ano de existência o programa foi contemplado com uma nova 

regulamentação. As principais mudanças apresentadas pelo novo decreto contemplam: a 

criação de um comitê intersecretarial na SMDHC – responsável por acompanhar e avaliar a 

implementação da política; o estabelecimento de um orçamento próprio para as despesas do 

Transcidadania, as quais poderão ser suplementadas caso necessário; e a instituição o Mês da 

Visibilidade Trans no calendário de eventos da cidade.  
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Também foram efetuadas duas alterações na diretriz do Transcidadania. Para melhor 

compreensão, a tabela 3 compara as diretrizes dos decretos que instituiu programa com o 

novo decreto (PMSP, 2015; 2018). 

 

Tabela 3 – Quadro comparativo das diretrizes apresentadas nos decretos 55.874/2015 e 58.227/2018 

Decreto 55.874/2015 Decreto 58.227/2018 

Art. 2º São diretrizes do Programa 
Transcidadania: 

Art. 3º Constituem diretrizes do Programa 
Transcidadania: 

I - oferta de condições de autonomia financeira e 
de enfrentamento à pobreza, por meio de 
programas redistributivos, de elevação de 
escolaridade, qualificação profissional e 
intermediação de mão de obra; (grifo nosso) 

I - oferta de autonomia financeira, observadas as 
normas fixadas para o Programa Operação 
Trabalho – POT no Decreto nº 44.484 de 10 de 
março de 2004, de elevação de escolaridade, de 
qualificação profissional e de preparação dos 
beneficiários para o mercado de trabalho; 
(grifo nosso) 

II - desenvolvimento de ações de enfrentamento 
ao preconceito e à discriminação contra travestis 
e transexuais e de respeito à expressão de sua 
identidade de gênero e ao uso do nome social, 
nos termos do Decreto nº 51.180, de 14 de 
janeiro de 2010; (grifo nosso) 

II - desenvolvimento de ações voltadas ao 
enfrentamento do preconceito e da discriminação 
contra as travestis, as mulheres transexuais e os 
homens trans, respeitando-se, em qualquer 
situação, o uso do nome social, a identidade de 
gênero e a orientação sexual dessas pessoas, em 
conformidade com a Lei Estadual nº 10.948, 
de 5 de novembro de 2001, e o Decreto nº 
57.559, de 22 de dezembro de 2016; (grifo 
nosso) 

III - capacitação e sensibilização permanentes 
dos servidores públicos municipais para a oferta 
de atendimento qualificado e humanizado a 
pessoas travestis e transexuais, observados os 
princípios da dignidade da pessoa humana, da 
igualdade e da não revitimização; (grifo nosso) 

III - capacitação e a sensibilização permanentes 
dos servidores públicos municipais para a oferta 
de atendimento qualificado e humanizado às 
travestis, às mulheres transexuais e aos homens 
trans, observados os princípios da dignidade da 
pessoa humana, da igualdade e da não 
revitimização; (grifo nosso) 

IV - formação cidadã em direitos humanos para o 
exercício da cidadania, participação popular e 
controle social. 

IV - formação cidadã em direitos humanos para o 
exercício da cidadania, participação popular e 
controle social. 

 

A primeira alteração na diretriz consiste na remoção da atividade de intermediação de 

mão de obra do texto do Decreto original, que instituiu o Programa. Com esta alteração, o 

Transcidadania passa a ser compreendido como uma ferramenta de apoio, capacitação e 

preparação para o mercado de trabalho.  

É importante destacar que a expectativa quanto aos efeitos do programa na obtenção 

de emprego existe por parte de seus beneficiários e não pode ser ignorada. Nesse sentido, 

apesar da remoção da atividade de intermediação de mão de obra, o novo decreto não revogou 

o art. 5º do decreto 55.874/2015, que inclui um parágrafo único no art. 2º do decreto do POT. 
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Em suma, sua manutenção permite o estabelecimento de convênios, parcerias ou termos de 

cooperação com instituições públicas ou entidades privadas para o desenvolvimento de 

atividades pelos beneficiários do Transcidadania. 

 
Art. 5º Os artigos 2º e 17 do Decreto nº 44.484, de 10 de março de 2004, passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 

 
Art. 2º ............................................................. 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania poderá 
celebrar convênios, parcerias ou termos de cooperação específicos para o 
desenvolvimento de atividades pelos beneficiários provenientes do Programa 
Transcidadania, respeitadas as normas e diretrizes do POT. (Decreto 55.874/2015, 
PMSP, 2015) 

 

Ou seja, a possibilidade de parcerias para a realização de estágios – um processo 

importante para compreender a dinâmica de uma empresa, desenvolver disciplina e adquirir 

competências, também percebido como uma porta de entrada para o mercado de trabalho – foi 

mantida. Contudo, ficou evidente por meio das entrevistas realizadas para este trabalho a 

necessidade de aperfeiçoar esta questão. 

A segunda alteração na diretriz consiste na inclusão da definição de orientação sexual 

dentre as ações de enfrentamento ao preconceito e discriminação no âmbito do 

Transcidadania. Conclui-se que essa alteração visa atualizar a redação para acolher as 

diferentes formas de relações afetivas existentes na sociedade. 

Outra alteração promovida pelo novo decreto foi a introdução de um comitê 

intersecretarial. Sua criação pode ser compreendida como uma medida para facilitar a 

articulação da SMDHC com as Secretarias que contribuem com o Transcidadania bem como 

para melhorar sua gestão e aperfeiçoamento, além do próprio engajamento das secretarias 

com o programa. O novo decreto explicita quais secretarias compõem este comitê, passando a 

designar os servidores que as representarão nessa iniciativa – até então não havia a 

formalização da indicação de representantes de cada secretaria. 

Conforme avaliação do comitê intersecretarial, está prevista também a possibilidade 

de participação de representantes de outros órgãos e entidades municipais, estaduais e 

federais, além de integrantes da sociedade civil – sejam pessoas físicas ou jurídicas – como 

convidados. Essa novidade representa uma janela de oportunidades na relação do programa 

Transcidadania como setor privado, o qual poderá ser convidado para debater a questão dos 

obstáculos que impedem a maior participação de travestis e transexuais no mercado formal de 

trabalho, visando o aprimoramento do Transcidadania. 
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Cabe destacar que o novo decreto mantém o envolvimento de seis secretarias 

municipais no Transcidadania. Com a extinção da Secretaria de Políticas para Mulheres e a 

incorporação de suas atividades pela Coordenação de Políticas para Mulheres da secretaria de 

Direitos Humanos, a vaga que seria daquela secretaria foi designada para a Secretaria 

Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM). Embora a inclusão dessa secretaria pareça 

destoar das demais, a inclusão da SMTM é justificada, pois os meios de transporte públicos 

são locais em que frequentemente ocorrem situações de assédio e transfobia (CONCÍLIO et 

al, 2017, p.42). 

Para melhor compreensão do Programa Transcidadania, a tabela abaixo apresenta a 

configuração do comitê intersecretarial e as ações engendradas por cada secretaria, de forma 

não exaustiva. 

 

Tabela 4 – Comitê intersecretarial e a execução do programa Transcidadania 
 

*Atualmente está em análise a criação de um centro para o acolhimento de homens trans 
Fonte: autoria própria 
 
 

3.5 DESAFIOS IDENTIFICADOS 
 
 

Enquanto política pública para promover a inclusão de travestis e transexuais no 

mercado formal de trabalho, o Transcidadania mostrou-se satisfatório ao procurar incentivar o 
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retorno à escola, uma vez que a educação é vista como passo fundamental para a inserção da 

população T no mercado laboral. E para evitar a evasão dessas pessoas, o programa tomou um 

cuidado para desenvolver ações que garantissem um ambiente escolar acolhedor. 

Contudo, com base nas entrevistas realizadas, observou-se um sentimento de que 

após dois anos de participação no programa, há uma lacuna no que diz respeito ao ingresso no 

mercado formal de trabalho. As atividades de estágio, que poderiam ser fornecidas pelo 

programa, são pouco ofertadas e geralmente estão vinculadas a alguma empresa que presta 

serviços de terceirização para a prefeitura. 

Adicionalmente, as entrevistas realizadas, o levantamento bibliográfico e o 

benchmark indicam a existência de questões cruciais e suplementares para derrubar 

preconceitos que criam obstáculos ao acesso de trabalho para essa parcela da população. A 

transfobia, o nível de escolaridade, o uso do nome social e a documentação foram questões 

identificadas como principais entraves à contratação de travestis e transexuais. O uso do 

banheiro ou vestiário foi apresentado como um fator secundário, mas também importante, 

uma vez que essa questão é vista como um processo posterior à contratação.  

Portanto, procurou-se compreender como o programa Transcidadania busca 

endereçar esses desafios para identificar potenciais áreas de aperfeiçoamento e, então, sugerir 

ações que visem seu fortalecimento como ferramenta de apoio e encaminhamento para o 

mercado de trabalho. Os desafios identificados – uso do banheiro, transfobia, nível de 

escolaridade, uso do nome social e documentação – foram objeto de análise de Almeida et al 

(2018, p. 310-319), que também considerou as linguagens corporal e verbal como obstáculos 

ao acesso a trabalho, conforme explicado abaixo: 

a) preconceito e transfobia – existe uma valoração social negativa associada a 

travestis e transexuais que prejudica sua inclusão no mercado formal de trabalho. 

É muito comum escutar desse grupo que, durante um processo de seleção de 

emprego, ainda que apresentem uma boa qualificação para a vaga, eles são 

eliminados em decorrência de preconceito e da discriminação. Dado esse cenário, 

existe um receio de pessoas trans não conseguirem emprego ou virem a ser 

demitidas caso optem por iniciar o processo de transição, o qual, de maneira 

alguma, apresenta relação com o seu desempenho no trabalho; 

b) uso do banheiro e de vestiário, bem como o uso de uniforme – pessoas trans 

sentem-se constrangidas por não poder utilizar o banheiro, vestiário ou uniforme 

conforme o gênero que se identificam; 
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c) documentação, como o nome, o registro civil e o certificado reservista – o uso 

-do nome social não implica em alteração do registro civil. Para que a alteração de 

registro ocorra, seja para alteração de nome, sexo ou ambos, uma vez que não há 

um consenso legal sobre este tema, ela pode estar condicionada à cirurgia de 

redesignação sexual. Caso a cirurgia seja necessária, ela demandará um 

investimento adicional por parte dos interessados, além dos gastos relacionados à 

burocracia que envolve a alteração de registro. Outro desafio relacionado ao uso 

do nome social está em seu uso no currículo, seguido da entrega de documentos 

não retificados ao se obter uma vaga de emprego. Em alguns casos essa ação é 

vista até como falsidade ideológica. E, por fim, um vínculo formal de trabalho 

demanda a comprovação de regularidade com o serviço militar obrigatório, porém 

travestis e mulheres transexuais acabam não se alistando e, portanto, não 

conseguem atender esse requisito; 

d) baixa escolaridade de travestis e transexuais decorrente da evasão escolar 

involuntária – esse fenômeno ocorre por causa do preconceito e da transfobia, do 

não reconhecimento do nome social, do impedimento de acesso ao banheiro do 

sexo com o qual a pessoa se identifica, como também em decorrência de questões 

pedagógicas, como a manutenção de hábitos cisheteronormativos, por exemplo; 

e) linguagem corporal e verbal – pessoas trans não conseguem viver a sua 

identidade de gênero de forma íntima e dissimulada, tal como a orientação sexual, 

confrontando assim os hábitos cisheteronormativos enraizados no mercado de 

trabalho formal (ALMEIDA et al, 2018, p. 310-319).  

Dentre esses vários desafios, o Transcidadania busca encaminhar diretamente, por 

meio do eixo Mais Cidadania, as questões do preconceito e da transfobia, por meio do 

atendimento proporcionado pelos burocratas do nível de rua. Nesse sentido, o trabalho de 

sensibilização de funcionários públicos e de prestadores de serviços da administração pública 

municipal, direta e indireta, é constante.  

Contudo, ao olhar atentamente para a questão da empregabilidade e sua baixa 

absorção no mercado formal de trabalho, a atuação do Transcidadania precisa ser 

complementada. Nota-se a necessidade de conscientizar e sensibilizar a sociedade paulistana 

que se encontra fora da administração pública municipal, sobretudo no que concerne aos 

representantes do setor privado, para se romper o estigma existente em relação à população 



61 
 

 
 

trans e, consequentemente, promover maior aceitação e presença desse grupo no mercado de 

trabalho formal e privado. 

Entende-se que esse mesmo trabalho de conscientização e sensibilização também 

pode contribuir com o debate relacionado ao uso do banheiro, vestiário e uniformes, uma vez 

que não há um consenso e tampouco uma legislação que enderece essa questão. Enquanto 

isso, o tema é objeto de debate no Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso 

extraordinário 845.779/SC, cuja decisão deve influenciar mais de 700 processos que tratam do 

mesmo assunto (ALMEIDA e VASCONCELLOS, 2018, p. 315). 

Ações voltadas para o respeito ao nome social também são contempladas no eixo 

Mais Cidadania do programa. Ciente do desafio relacionado à documentação de travestis e 

transexuais, recentemente, a PMSP, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, lançou o 

programa “Respeito tem nome”, em que a prefeitura assumiu a obrigação de pagar os valores 

relacionados à retificação de nome e de gênero cobrados pelos cartórios. As pessoas que 

participam Transcidadania serão automaticamente beneficiadas, assim como pessoas trans que 

não integram o programa desde que atendam alguns critérios que indiquem a falta de recursos 

próprios para adoção da medida, como tempo de desemprego, baixa renda, situação de rua, 

trabalho com a prostituição, dentre outros critérios (PMSP, 2021b). 

No que diz respeito à escolaridade, a principal diretriz do Transcidadania é a 

elevação desse índice entre seus participantes por meio do eixo Mais Oportunidades. A 

demanda pela conclusão do ensino fundamental é alta e, consequentemente, os participantes 

acabam conseguindo concluir uma parte do ciclo básico da educação ao longo do programa. 

Contudo, observa-se um descompasso entre o nível de escolaridade atingido pelas pessoas 

oriundas do programa e a demanda apresentada pelo mercado de trabalho. A maioria das 

oportunidades de trabalho formal existentes, inclusive as que são ofertadas aos participantes 

do Transcidadania, demanda o ensino médio ou superior completo – níveis educacionais que 

nem todos os beneficiários conseguem alcançar (OLIVEIRA, 2019, p.22 e 39). 

Ainda no eixo Mais Oportunidades, houve a preocupação com o desenvolvimento de 

competências básicas. Portanto, o desafio listado como linguagem corporal e verbal foi 

endereçado por meio de um curso de preparação para o mercado de trabalho especialmente 

desenvolvido para os participantes do Transcidadania. 

Apesar da oferta desse curso, entende-se ser extremamente relevante proporcionar 

uma experiência profissional concreta, que permita que essas pessoas conheçam de perto a 

dinâmica do ambiente formal de trabalho, o que pode ser endereçado por meio da realização 
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de um estágio. Além de compreender o dia a dia das empresas, o estágio proporciona o 

desenvolvimento de habilidades e competências, além de experiências práticas que não 

podem ser providas simplesmente por um curso teórico. 

O Transcidadania prevê a realização de estágio e seus beneficiários conseguem 

realizá-lo pois surgem oportunidades na administração pública municipal. Todavia, não há a 

possibilidade de efetivação uma vez que o ingresso no funcionalismo público deve ocorrer por 

meio de concurso público. Empresas que prestam serviços para a prefeitura também fornecem 

oportunidades de estágio. Contudo, cabe observar que essa terceirização, via de regra, 

consiste em trabalhos de baixo valor agregado. Além disso, existe um amplo debate sobre a 

precarização das condições de trabalho que envolve a atividade terceirizada. Como o 

Transcidadania procura empoderar essa parcela da população e fortalecer os seus direitos, o 

cenário mais indicado seria procurar estabelecer e fortalecer parcerias com o setor privado 

para a realização dos estágios. 

Por vezes representantes da Coordenação de Políticas LGBTI da SMDHC, 

coordenação responsável pelo Transcidadania, conseguem estabelecer parcerias com 

empresas privadas. Entretanto, essas oportunidades acabam sendo proporcionadas, em sua 

maioria, em decorrência direta do relacionamento pessoal dos representantes dessa 

Coordenação com membros dessas entidades. Esse fato indica uma dificuldade de diálogo 

entre os representantes do Transcidadania e o setor privado, circunstância que também foi 

observada por Fleury (2016), Santana (2017) e Miranda (2018). 

Diante da dificuldade para obtenção de estágio, pode-se concluir que dificilmente 

oportunidades de emprego surgem para os beneficiários do Transcidadania. 
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4. BENCHMARKING: CASOS DE SUCESSO DE EMPREGABILIDADE DE 

PESSOAS TRANS 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar os programas e ações voltados para pessoas 

trans. Com base no levantamento bibliográfico realizado, foram encontradas iniciativas em 

São Francisco (Estados Unidos), Uruguai, Argentina, João Pessoa-PB e Rio de Janeiro-RJ. 

O intuito é compreender como ocorre a interação entre os setores públicos e privados. 

Também é analisada como a questão da empregabilidade foi endereçada, de modo a oferecer 

um benchmark que auxilie nas recomendações a serem feitas ao programa Transcidadania.  

Faz-se necessário destacar que há grande variância no que tange ao escopo e 

profundidade observados em cada um dos programas aqui analisados. Ao passo que as 

iniciativas de São Francisco, João Pessoa e Rio de Janeiro, conforme analisaremos a seguir, 

tratam-se de programas estruturados de conscientização, treinamento e capacitação para a 

população trans, ver-se-á que Uruguai e Argentina adotaram medidas a fim de permitir o 

desenvolvimento de um arcabouço jurídico protetivo e inclusivo para este público.  

 

4.1 SÃO FRANCISCO (EUA): O PROGRAMA “TRANS EMPLOYMENT” 
 

 A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, é possivelmente uma das cidades que 

mais atuou para obter uma inclusão holística da população trans na sociedade. 

Reconhecidamente progressista e local de refúgio da população LGBTQIA+ há décadas, a 

cidade também é inovadora quanto à criação e ao desenvolvimento de programas e políticas 

públicas para a população T. O Trans Employment Program – abreviado como TEP e 

anteriormente conhecido como Transgender Economic Empowerment Initiative – é um 

programa criado para auxiliar pessoas transgênero na área da Baía de São Francisco a 

encontrar e manter empregos estáveis em locais de trabalho seguros. 

O TEP foi criado em 2007 como uma colaboração entre o Centro LGBT de São 

Francisco, o Transgender Law Center, e a cidade de San Francisco. Trata-se do primeiro 

programa financiado por uma cidade nos Estados Unidos a fornecer emprego e apoio ao 

desenvolvimento econômico para pessoas transgênero. 

Desde o seu início, o programa conectou a comunidade de pessoas trans a milhares de 

empregos e trabalhou com centenas de empregadores para criar locais de trabalho mais 

inclusivos. A organização conseguiu isso trabalhando individualmente com os candidatos, 

auxiliando-os a escrever currículos mais atrativos, praticar técnicas de entrevista, construir 
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referências e navegar de maneira mais efetiva nas negociações salariais. O programa também 

trabalha com os empregadores para conduzir treinamento de inclusão trans e análises de 

benefícios e políticas. 

O TEP também possui vários programas destinados a ajudar pessoas trans a melhorar 

suas finanças, como uma iniciativa de construção de crédito chamada ‘Círculos de 

Empréstimo’. Essa iniciativa ajuda os membros da comunidade a construir ou melhorar seu 

crédito, aprender a economizar com responsabilidade ou encontrar um microempréstimo para 

iniciar um pequeno negócio. Os resultados foram notáveis: pessoas que participaram do 

programa viram sua pontuação de crédito aumentar em média 50 pontos em seis meses (SF 

LGBT CENTER, 2021). 

Em 2012, o TEP lançou o programa Transcode – um curso de programação de 

computadores que, desde então, tornou-se uma comunidade para desenvolvedores e designers 

na área da informática. São ensinadas habilidades técnicas por meio de aulas, grupos de 

estudo, espaços de trabalho compartilhados e palestras com pessoas trans sucesso na 

tecnologia. O objetivo é diversificar essa indústria e construir um sistema de apoio por 

intermédio de networking, desenvolvimento de habilidades específicas e mentoria. 

Atualmente o TEP fornece assistência técnica e compartilha seu modelo de atuação 

com comunidades, organizações e conferências em todo o território dos Estados Unidos. Sua 

atuação continua focada na área da baía de São Francisco ao mesmo tempo em que está 

comprometida em apoiar a justiça econômica e social para pessoas transgênero em todo o país 

e internacionalmente. 

Mesmo em uma cidade progressista como São Francisco, é possível encontrar extrema 

discriminação na busca ou manutenção de emprego. O TEP auxilia os membros da 

comunidade a combater esse preconceito enfrentado diariamente, transformando os locais de 

trabalho e fazendo com que as pessoas trans voltem a trabalhar. 

Como pode-se observar, as vidas e experiências de pessoas trans podem tomar muitos 

caminhos, mas o acesso ao mercado de trabalho é um problema comum. A taxa de pobreza 

dessa população é o dobro da média na Califórnia e é ainda maior entre as pessoas trans 

negras. Além disso, detectam-se duas vezes mais chances de estarem desempregadas, apesar 

de terem duas vezes mais chances de ter um diploma de bacharel ou mais em comparação 

com a população em geral.  

De acordo com o SF LGBT Center (2021), pessoas trans costumam ser as primeiras a 

serem demitidas e as últimas a serem contratadas. Até 50% dos transexuais relatam ter sido 
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demitidos injustamente ou ter seu emprego negado, enquanto 78% relatam assédio no local de 

trabalho. 75% dos jovens trans do ensino fundamental e médio relatam assédio grave, 31% 

relatam agressão física e 13% relatam violência sexual com base em sua identidade de gênero. 

Indivíduos transgêneros vivem abaixo da linha da pobreza em taxas cinco vezes mais altas do 

que a população em geral. Apenas um terço possui uma casa. 

É neste contexto que o TEP atua para proporcionar uma mudança efetiva nas 

condições de empregabilidade da população trans. Ele oferece uma ampla gama de serviços, 

como: mentoria profissional, assistência para empregadores, suporte na busca de empregos, 

workshops e palestras, serviços legais, networking, indicações e referências. Também busca 

conscientizar e trazer visibilidade para a causa da empregabilidade de pessoas trans com 

campanhas para empresas e potenciais empregadores, conforme mostram as imagens abaixo. 

 

Figura 9 - Campanha #HireTrans do TEP 

 
Fonte: http://transemploymentprogram.org/employers/ 

 

Figura 10 - Campanha #EmpleaTrans do TEP 
 

 
Fonte: http://transemploymentprogram.org/employers/ 
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4.2 URUGUAI: UM ARCABOUÇO JURÍDICO PARA PESSOAS TRANS 

 

Com o objetivo de salvaguardar os direitos das pessoas trans, a Lei Integral para 

Pessoas Trans foi aprovada no parlamento uruguaio em outubro de 2018. Com apenas 24 

artigos e um escopo limitado, essa lei reafirma direitos básicos já garantidos pela Constituição 

e inclui certos ‘privilégios’ que, pelo seu impacto mínimo, são mais um símbolo de apoio à 

população T do que uma verdadeira concessão do Estado. 

 

Artigo 1- (Direito à identidade de gênero) - Toda pessoa tem direito ao livre 
desenvolvimento de sua personalidade de acordo com sua própria identidade de 
gênero, independentemente de seu sexo biológico, genético, anatômico, 
morfológico, hormonal, atribuição ou outro sexo. 
 
Este direito inclui o direito de ser identificado de uma forma que reconheça 
plenamente a identidade de gênero de uma pessoa e a consonância entre essa 
identidade e o nome e sexo indicados nos documentos de identificação da pessoa. 
 
Artigo 2 - (Declaração de interesse geral) - Declarar de interesse geral a formulação, 
promoção e implementação de políticas públicas e ações afirmativas na esfera 
pública e privada, dirigidas às pessoas trans residentes no território da República, 
reconhecendo que historicamente foram vítimas de discriminação e estigmatização 
pela sua condição como tal (URUGUAI, 2018, tradução nossa). 

 

A 'Lei Trans', como é comumente referida pelos uruguaios, estabelece direitos já 

garantidos a todos os cidadãos – como acesso justo à educação e à saúde pública – e outros 

menos comuns, porém igualmente essenciais, como ter o nome apropriado ao gênero. Ela 

também concede alguns benefícios, por exemplo: estabelece um fundo de indenização a 

travestis vítimas do terrorismo de Estado durante a ditadura uruguaia, concedendo uma bolsa 

mensal inferior ao salário mínimo vigente. Outra disposição institui uma cota de 1% de todas 

as vagas de emprego público a quem se identifica como pertencentes à população T. A lei 

também incentiva a criação de políticas de promoção e proteção dos direitos das pessoas trans 

e proíbe a discriminação com base no gênero. Apesar de não ser exatamente inovadora, a 

reafirmação e concessão desses direitos elementares mostraram-se controversas no país. 

Com uma expectativa de vida média de 35 anos e uma taxa de evasão escolar de 87% 

(MARTÍNEZ, 2018), o desenvolvimento das pessoas trans no Uruguai está claramente 

condicionado por sua não conformidade com a concepção binária de gênero. O assédio, a 

rejeição e a alienação social são alguns dos principais responsáveis por essa lacuna, que tem 

graves repercussões sociais, psicológicas e até econômicas para o indivíduo. A lei não é, de 

forma alguma, uma solução mágica para a discriminação. Mas sua aprovação estabelece as 
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bases para o desenvolvimento de novas políticas e é um passo essencial para acabar com a 

transfobia, servindo de inspiração a outros países.  

 

4.3 ARGENTINA: LEI DE COTAS PARA PESSOAS TRANS NO SETOR PÚBLICO 

 

Por anos, a Argentina esteve na vanguarda da legislação que protege e expande os 

direitos LGBTQIA+. Foi o primeiro país da América Latina a legalizar o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo e a adoção. Também foi a primeira nação no mundo a permitir que as 

pessoas mudassem de gênero em documentos legais sem a permissão de um médico ou juiz. 

Em junho de 2021, o país aprovou uma nova lei estabelecendo uma cota para transexuais com 

empregos no setor público.  

A lei, que se baseia em um decreto presidencial de 2020, exige que pelo menos 1% 

dos cargos no setor público sejam reservados para pessoas trans. Também emite uma lei de 

não discriminação no emprego e estabelece incentivos econômicos para empresas privadas 

que contratam funcionários trans. 

 

Artigo 1 - Cota de Trabalho - Fica estabelecido que, no Setor Público Nacional, nos 
termos do artigo 8º da Lei nº 24.156, os cargos de pessoal devem ser ocupados em 
proporção não inferior a UM POR CENTO (1%) do total dos mesmos por travestis, 
transexuais e pessoas trans que reúnam as condições de adequação para o cargo. 
Referido percentual deverá ser atribuído às referidas pessoas em qualquer uma das 
modalidades de contratação vigentes. 
 
Para garantir o cumprimento da cota prevista no parágrafo anterior, deverão ser 
estabelecidas reservas de empregos a serem ocupados exclusivamente por travestis, 
transexuais ou transgêneros. As vagas que ocorrerem nos cargos correspondentes 
aos agentes que tenham ingressado no regime deste decreto também devem ser 
reservadas para serem preenchidas em sua totalidade por travestis, transexuais e 
transexuais. 
 
O cumprimento do disposto nesta norma em nenhum caso deverá implicar a 
cessação das relações de trabalho existentes no momento de sua emissão. 
(ARGENTINA, 2020, tradução nossa) 

 

Essa cota poderá resultar em 32.000 empregos reservados à população trans no país. 

Embora se aplique a bancos estaduais, empresas públicas e hospitais, bem como 

departamentos do governo local e federal, os incentivos econômicos incluídos na nova lei 

visam ajudar as pessoas trans a encontrar trabalho em todos os setores. 

 

4.4 JOÃO PESSOA: O PROGRAMA TRANSCIDADANIA 
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Em linha similar ao Programa Transcidadania de São Paulo e inspirado na experiência 

paulistana, a cidade de João Pessoa, na Paraíba, desenvolveu um programa homônimo em 

2015. O programa atua primariamente no desenvolvimento de ações que visam uma melhoria 

na situação de empregabilidade e renda da população trans, buscando conscientizar 

empregadores locais para a integração deste público ao mercado formal de trabalho.  

O programa foi capaz de garantir empregos com carteira assinada a 35 indivíduos 

trans na cidade. As vagas se encontravam principalmente no setor de telemarketing, varejo e 

serviços. O total de beneficiários do programa chegou a 318 pessoas, dos quais 70% eram 

mulheres travestis e transexuais, ao passo que 30% eram homens trans (COSTA, 2019). 

Ainda há uma escassez de dados quantitativos e qualitativos, contudo sua existência aponta 

para uma expansão do repertório e profundidade de políticas públicas para a população T no 

país.  

 

4.5 RIO DE JANEIRO: TRANS+RESPEITO 

 

A cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos (SMASDH), também atuou no desenvolvimento de projetos voltados para 

à população T, mais notadamente o Trans+Respeito (um curso de capacitação cujo objetivo 

primário é a inserção de homens e mulheres trans e travestis no mercado formal de trabalho). 

A primeira etapa do programa visa reparar a evasão escolar através do fornecimento de cursos 

e treinamentos intensivos em áreas diversas para o desenvolvimento profissional (RIO DE 

JANEIRO, 2017). Apesar de mais raso em seus objetivos, o Trans+Respeito aponta para o 

aumento do número de programas específicos para a população trans no Brasil, ainda que de 

maneira preliminar e pouco abrangente. 

 

4.6 PROGRAMA SELO DE DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE 

 

O Programa Selo de Direitos Humanos e Diversidade foi criado como um projeto do 

Programa de Metas da Cidade de São Paulo 2017-2020, tendo como base o Decreto 58.180 

(PMSP, 2018a). Com o objetivo de engajar e reconhecer iniciativas que promovam a inclusão 

e diversidade, o programa prevê a integração da comunidade com o Poder Executivo. 

Em 2021, a Prefeitura de São Paulo, através do Edital SMDHC 

CPB/006/2021/SMDHC/CPI, lançou a 4ª edição do Programa Selo de Direitos Humanos e 

Diversidade. O intuito é reconhecer ações de inclusão, promoção de direitos humanos e 
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diversidade. Podem participar empresas privadas, empresas públicas e de economia mista, 

órgão público, organização do terceiro setor e grupo de organizações (PMSP, 2021g). 

O edital não possui um rol taxativo de iniciativas que podem ser premiadas, mas indica 

algumas possibilidades, como: Ações internas de combate à discriminação, exclusão, 

desigualdade e assédio; Práticas de contratação, retenção e promoção para grupos sociais 

específicos; Apoio à elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para grupos 

em situação de vulnerabilidade social. 

A premiação está dividida nas seguintes categorias: Igualdade Racial; Infância e 

Adolescência; Juventude; LGBTI; Mulher; Pessoa com Deficiência; Pessoa Idosa; Pessoa em 

Situação de Rua; Pessoa Imigrante; Pessoa Privada de Liberdade e Egressa; Povos Indígenas; 

Transversalidades. Para participar, os candidatos devem estar na Cidade de São Paulo, possuir 

um tempo de implementação de no mínimo 6 meses e ter apresentado resultados nos últimos 

dois anos. 

A terceira edição do Programa Selo de Direitos Humanos e Diversidade avaliou o 

período de 2020-2021. Foram recebidas 201 inscrições válidas e 147 premiações. 

Nesta edição, foi incluída a categoria Transversalidades a fim de analisar boas práticas 

que envolvem mais de um público-alvo. Em decorrência da pandemia, uma pontuação 

adicional foi concedida para as iniciativas que trabalharam para a mitigação dos efeitos do 

coronavírus. Também foram adicionadas novas instituições na Comissão de Avaliação, 

incluindo terceiro setor, organismos internacionais, setor público e Academia. A UNESCO, 

UNODC, Instituto Ethos, Universidade Federal Fluminense dentre outros foram os 

avaliadores.  

 

4.7 OBSERVAÇÕES 

 

O estudo das experiências internacionais e domésticas sobre a empregabilidade de 

pessoas transgênero indica que não há uma fórmula simples e certeira para o sucesso. A 

atuação do Estado no desenvolvimento de políticas públicas direcionadas e na criação de 

legislação específica inclusiva é imperativa para a efetivação do papel da população T na 

sociedade. Uruguai e Argentina demonstram que há espaço para se inserir dispositivos e 

mecanismos de inclusão mais abrangentes e profundos, como leis afirmativas de cotas que 

possibilitam o acesso ao mercado formal de trabalho. 

Em parceria e em consonância com a ação pública, o setor privado também possui um 

papel crítico para a empregabilidade de pessoas trans. Ainda há um longo caminho de 
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conscientização e educação de empresas e empregadores, uma vez que muitos ainda não se 

demonstram inteiramente aptos a receber a população T em seus quadros de trabalho. 

Contudo, é mister que se considere o setor privado como ator primário na questão de 

empregabilidade de pessoas T, como se fez na cidade de São Francisco. Capacitar os 

indivíduos e as empresas mostram-se como o caminho mais adequado para que se avance de 

maneira mais célere e efetiva nesta agenda. 

Nota-se, portanto, que somente através de programas estruturados e multidisciplinares 

que combinem o aparato estatal com a força do setor privado será possível desmantelar, ainda 

que gradual e lentamente, a situação estrutural de exclusão da população trans. Desenvolver 

os indivíduos – capacitá-los, educá-los e prepará-los para o mercado – não deve ser um fim 

em si mesmo. Cabe ao governo e aos empregadores garantirem que a estrutura social 

(educacional, laboral) seja capaz de absorver essa população para incluí-los integralmente, 

dando-lhes visibilidade e os meios para continuar crescendo e empreendendo mudanças 

profundas e duradouras na sociedade. 
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5 SUGESTÕES PARA O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA 

TRANSCIDADANIA 

 

É de suma importância ressaltar a necessidade de uma abordagem multissetorial e de 

caráter holístico para endereçar a temática da empregabilidade de pessoas trans e travestis. 

Contudo, os desafios enfrentados pelo público-alvo desta pesquisa vão muito além deste tema. 

Faz-se necessário compreender que o ciclo de exclusão vivido pela população T perpassa sua 

formação educacional, o acesso à saúde, o direito ao nome, a ocupação dos espaços públicos 

etc. Toda e qualquer proposta deve necessariamente considerar tais especificidades para evitar 

soluções que, na prática, não sejam adequadas para o público-alvo em questão. 

Tendo como base os desafios encontrados no programa Transcidadania, bem como a 

análise das iniciativas voltadas para travestis e transexuais em outros estados brasileiros e fora 

do Brasil, entende-se que tanto o Estado quanto a iniciativa privada podem exercer um papel 

relevante na inclusão de travestis e transexuais no mercado de trabalho. Portanto, para 

contribuir com o aumento da participação desta parcela da população, é preciso aperfeiçoar o 

relacionamento entre os setores público e privado.  

Dentre as recomendações identificadas, entende-se que a aproximação da Secretaria de 

Direitos Humanos com o setor privado pode ser vista como um marco inicial para mitigar os 

obstáculos que impedem o ingresso dessa população no setor privado, como a questão do 

banheiro, do uso do nome social e até da transfobia em si. Essa relação entre a Secretaria e o 

setor privado é vista como fundamental para que o programa avance com o estabelecimento 

de parcerias que viabilizem a realização de estágio.  

Adicionalmente, a existência de um selo que reconheça empresas comprometidas pode 

ser também uma forma de estimular e fortalecer essa relação. Em complementação à análise 

do papel do setor privado, busca-se ainda refletir sobre como o Estado, por meio da 

legislação, pode estimular o ingresso de travestis e transexuais no mercado formal de trabalho, 

por meio de reserva de vagas. 

Além disso, este trabalho também visava analisar o uso de ferramentas de 

monitoramento e avaliação, com o objetivo de apoiar o aprimoramento da gestão do 

Transcidadania. Dada a ausência e indisponibilidade das informações e relatórios do 

programa, entende-se ser oportuno destacar a importância dos dados gerados pelo 

Transcidadania, tanto para avaliação do programa como para reforçar a transparência das suas 

ações e informações. 
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Como este trabalho é de natureza aplicada, tendo como finalidade a apresentação de 

recomendações, a tabela abaixo apresenta um resumo das observações que seguem nas 

próximas seções. Cabe destacar que se buscou inicialmente adotar a ferramenta 5w2h 

(MARSHALL JUNIOR. et al, 2010, p.97) para elaboração dessa planilha, porém ao fazê-lo, 

observou-se que as informações a respeito de when (quando), where (onde), how (como) e 

how much (quanto custa) poderiam ser definidas pelo ator identificado como who (quem), ou 

melhor, responsável pelas iniciativas mapeadas. 

 
Tabela 5 – Resumo das recomendações 

Fonte: autoria própria 
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5.1 ATUAÇÃO EM REDE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Com base nas informações obtidas no processo de coleta de dados para este trabalho, 

observou-se ser de crucial importância que o setor público seja capaz de firmar parcerias junto 

ao setor privado de maneira estruturada para possibilitar a realização de estágios e, 

consequentemente, permitir a inserção da população T no mercado de trabalho. Trata-se de 

um desafio convergente à análise empreendida nos capítulos anteriores acerca do papel 

positivo que pode ser desempenhado pelo setor privado para uma melhoria substantiva na 

empregabilidade desta população. 

As experiências em São Francisco e em João Pessoa indicam a existência de um 

diálogo entre os setores público e privado para estimular a conscientização e a inclusão de 

pessoas trans. Em políticas públicas, diálogos como esse se assemelham ao conceito de redes 

de políticas públicas, que são uma estrutura composta por representantes dos setores público e 

privado para discutir temas de interesse comum e/ou buscar resolver problemas coletivos 

(SECCHI, 2015, p.119). 

Inojosa (2001, p.106-108) também aborda o conceito de redes ao discorrer sobre os 

quatro aspectos básicos que devem ser trabalhados na intersetorialidade de políticas públicas, 

sendo eles: mudança de paradigma; projeto políticos transformador; planejamento e avaliação 

participativos e com base regional; e atuação em rede de compromisso social.  

Sobre a rede de compromisso social, Inojosa explica que essa rede representa uma 

abertura do Estado à sociedade, permitindo que atores independentes, ligados ao aparato 

governamental e à sociedade, trabalhem determinado problema da sociedade em conjunto. 

Essa rede não tem uma atuação voltada simplesmente para a realização de propostas ou 

avaliação. Pelo contrário, seus integrantes articulam-se em torno de um determinado tema, 

realizam ações integradas e articuladas, avaliam os resultados alcançados e orientam uma 

ação (INOJOSA, 2001). 

O programa Transcidadania é uma política pública intersetorial. Ao observar a sua 

construção e a forma como as Secretarias trabalham, percebe-se a existência de uma atuação 

em redes. Contudo, também se atesta a ausência da contribuição de atores ligados à sociedade 

civil (ou representantes do setor privado). 

Para isso, a Secretaria de Direitos Humanos poderia valer-se de seu papel suplementar 

no Comitê Intersecretarial, instituído pelo Decreto 58.227/2018, para convidar representantes 
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da sociedade civil para participar dos encontros deste comitê, conforme previsto no § 4º do 

Art. 5º do referido Decreto. E, assim, em conjunto, debateriam temas vistos como obstáculos 

para a inclusão de travestis e transexuais no setor privado. Trata-se de um processo que pode 

ser iniciado em curto prazo pela SMDHC através de convites aos representantes da sociedade 

civil com os quais a secretaria já possui um relacionamento próximo. A médio e longo prazo, 

a identificação de atores privados interessados no aprofundamento da discussão sobre o tema 

permitirá a ampliação deste comitê a fim de formar uma rede ampla de compromisso social. 

 

5.1.1 A Participação do Setor Privado 

 

Percebe-se que a abordagem da diversidade pelo setor privado tem crescido e isso 

pode ser entendido por meio de duas perspectivas. A primeira seria em função da relação 

existente entre times diversos e desempenho financeiro (HUNT et al, 2018) e a segunda, em 

função dos fatores sistêmicos de competitividade (COUTINHO e FERRAZ, 1995; 

MORTARI e DE CASTRO, 2014), uma vez que o posicionamento da empresa como 

socialmente responsável reflete na reputação da marca junto aos seus clientes e, 

consequentemente, gera valor aos acionistas. 

Com base nas informações obtidas na coleta de dados, é possível notar que o setor 

privado ainda não se encontra inteiramente adequado para recrutar e recepcionar indivíduos 

trans e travestis em seus quadros. Trata-se de um desafio amplo que depende de mudanças 

substantivas na cultura empresarial para o sucesso a médio-longo prazo. 

Nesse sentido, recentemente os critérios ESG (Environmental issues, Social issues, 

Governance issues) – uma sigla adotada para definir um conjunto de políticas voltadas para a 

preservação do meio ambiente, questões sociais e boas práticas de governança corporativa – 

vem ganhando espaço nas agendas das empresas. No que diz respeito às questões sociais, a 

diversidade pode ser contemplada por meio do relacionamento com as comunidades em que 

estão inseridas, bem como o respeito aos direitos humanos (KNOEPFEL, 2004)6. 

Em consonância a esse movimento, observa-se que é crescente o apoio de empresas às 

iniciativas relacionadas à comunidade LGBTQIA+. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 

vem recebendo o apoio crescente de empresas ao longo dos últimos anos e o mesmo ocorre na 

publicidade voltada para os dias das mães e dos pais. Adicionalmente, no primeiro semestre 

                                                           
6Mais informações em: https://www.forbes.com/sites/tinethygesen/2019/11/08/everyone-is-talking-about-
esgwhat-is-it-and-why-should-it-matter-to-you/?sh=4bdd466332e9 
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de 2021, observou-se a adesão de várias empresas e associações empresariais a um 

movimento criado pela comunidade LGBTQIA+ contrário à aprovação do projeto de lei 

504/2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que visava proibir no Estado 

propagandas que apresentassem alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade 

sexual7. 

Ao observar o apoio do setor privado ao movimento LGBTQIA+, atenta-se que as 

pautas específicas da população T são pouco debatidas, quando muito, até desconhecidas. 

Nesse sentido, a participação de empresas e entidades empresariais no Comitê Intersecretarial 

do Programa Transcidadania pode contribuir para a disseminação dos desafios que envolvem 

essa população, gerando engajamento. Temas como transfobia, o uso do nome social, 

adequação do processo de recrutamento, o uso de banheiros e, inclusive, a possibilidade de 

estabelecer parcerias para a realização de estágios poderiam ser debatidos de forma 

progressiva nos encontros desse Comitê. Adicionalmente, esses encontros também poderiam 

contribuir com a atualização da oferta de cursos oferecidos pelo programa Transcidadania, de 

modo que os cursos acompanhem a evolução das demandas apresentadas pelo mercado de 

trabalho para preenchimento das vagas de estágio.  

A depender do nível de envolvimento, evolução do conhecimento e amadurecimento 

das discussões do comitê Intersecretarial, esses encontros poderiam ainda avaliar a 

possibilidade de realização de mentorias profissionais, conforme ocorre na cidade de São 

Francisco, para aproximar representantes do setor privado e a população T, uma vez que essa 

prática também vem sendo adotada no Brasil como forma de apoiar o desenvolvimento de 

minorias8. 

 

5.1.2 A Influência da Diversidade no Ambiente Laboral: uma perspectiva LGBTQIA+ 
 

Com o mercado cada vez mais competitivo, as organizações precisam se reformular 

para atender as demandas dos clientes, fugindo da lógica restrita da oferta de produtos para 

vender valores e necessidades. Nesse sentido, a complexidade do mercado faz com que as 

                                                           
7 Mais informações em: https://shorturl.at/btBD3  
https://exame.com/marketing/marcas-estao-contra-o-pl-que-proibe-lgbti-na-propaganda-veja-quais/ 
https://shorturl.at/hxR35 
https://shorturl.at/gmqCL 
8 Mais informações em: https://shorturl.at/fpPW7 
https://shorturl.at/uzELT 
https://shorturl.at/bqvAG 
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empresas se reinventem a todo tempo para acompanhar as mudanças e, assim, projetarem-se 

de modo mais estratégico. 

Pensar em pessoas torna-se cada vez mais imperativo pois uma organização depende 

delas para alcançar o sucesso organizacional. É possível afirmar que “devido ao ambiente 

corporativo atual e complexo, empresas têm adotado práticas voltadas à diversidade no 

ambiente de trabalho a fim de compreenderem e trabalharem com os diferentes indivíduos 

presentes em suas estruturas” (SILVA et al.,2020, p. 43). 

Nessa perspectiva, a diversidade possibilita uma expansão dos horizontes, oferece 

novas possibilidades e melhora a estratégia organizacional. As organizações que implantam e 

manejam iniciativas de inclusão, bem como de diversidade, estão à frente e perceberam que a 

produtividade é potencializada em virtude de uma homeostase nas equipes de trabalhos. 

“Consequentemente, [...] a diversidade refletiu na inclusão social de pessoas em todas as 

organizações, por contar com pessoas de diferentes culturas, gêneros, raças, religiões, 

orientação sexual, entre outros” (MALHEIROS et al., 2020, p. 39). 

A diversidade possibilita ao ambiente organizacional uma riqueza de ideias e valores. 

Esses aspectos se mostram valiosos tanto para a organização como para os profissionais que 

precisam dessas diferenças para atuar nesse contexto, uma vez que são corriqueiros os 

processos de fusões e de aquisições (REGINA et al., 2015). 

É relevante ressaltar que essa discussão já tem amparo legislativo, visto que a 

Constituição Federal (CF) abarca a igualdade e a diversidade. O artigo 5º da CF diz que os 

indivíduos detêm o direito de igualdade e não podem sofrer diferenciação independente da 

natureza (BRASIL, 1988). Assim, o ambiente de trabalho deve estar consoante à legislação. 

Além disso, o Decreto 7.037/09 aborda em seu quinto objetivo a “Redução da 

violência motivada por diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual e situação 

de vulnerabilidade” (BRASIL, 2009). Evidencia-se, então, que a diversidade tem tido 

destaque nas discussões da sociedade, impactando em uma forma diferente e mais qualificada 

de responder à dinâmica social que envolve fundamentalmente as diferenças. 

E o conceito de diversidade está associado à maneira como os indivíduos se 

diferenciam em relação às características e as bases sociais (MACCALI et al., 2015). A partir 

desse olhar, infere-se que é uma perspectiva multidimensional que abarca as distinções 

individuais em relação ao gênero, orientação sexual, étnico-racial, das aptidões mentais e 

físicas, religião e classe social. De modo geral, essas caracterizações são classificadas em 

invisíveis e visíveis. 
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A diversidade de trabalhadores tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões no 

que tange às várias áreas da administração, recursos humanos, marketing etc. Assim, os 

colaboradores das organizações estão cada vez mais heterogêneos e os reflexos desta 

manifestação repercutem diretamente na dinâmica de trabalho (PEREIRA; HANASHIRO, 

2010). 

A classificação da definição de diversidade auxilia no entendimento de duas 

perspectivas distintas. A primeira acredita que a diversidade nas organizações seja produto 

das relações interpessoais de grupos com vista histórica e sejam compreendidos como 

prejudicados nessa interação política/social, como por exemplo, as mulheres. A segunda diz 

que as características da diversidade estão mais associadas à relação de incapacidade física, 

mental ou outras características que demonstram diferenças entre os trabalhadores 

(MACCALI et al., 2015). 

Portanto, a diversidade refere- se às crenças políticas, raça, cultura, orientação sexual, 

religião, classe e ou diferenças de identidade de gênero. No contexto de trabalho, também é 

compreendida como a possibilidade da equipe, por meio de suas caracterizações individuais, 

trazer novas perspectivas e experiências, enriquecendo o ambiente laboral.  

A inclusão, por sua vez, significa que todos os trabalhadores, independente das 

características por meio da diversificação, sintam-se envolvidos, valorizados, respeitados, 

tratados com justiça e inseridos na cultura da organização. A atuação na capacitação de todos 

os funcionários e reconhecimento de seus talentos especiais faz parte da criação de uma 

empresa inclusiva, que fomenta o desenvolvimento e trabalha com responsabilidade. 

 
(...) a atitude inclusiva das organizações perante seus colaboradores corresponde na 
crença de que uma sociedade heterogênea pode facilitar o desenvolvimento do 
mútuo respeito e que as diferenças podem amadurecer e qualificar processos 
organizacionais. Em outras palavras, a atitude inclusiva defende uma sociedade e 
uma organização com múltiplas oportunidades. (MALHEIROS et al., 2020, p. 43) 
 

Ressalta-se, portanto, que a diversidade está estritamente ligada à inclusão, pois a 

primeira sem a segunda pode tornar uma empresa estagnada e pouco criativa. As empresas 

estão começando a se concentrar mais na diversidade, mas muitas desconsideram a peça de 

inclusão. Sem um esforço concentrado em ambas, a força de trabalho se sentirá deslocada e 

sem apoio. 

Dentre vários grupos que formam a diversidade que sofrem preconceitos, tem-se o 

LGBTQIA+. “O preconceito e a discriminação em relação à diversidade sexual e de gênero 

são fenômenos universais, específicos e apropriados por diversos modos de produção. No 
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capitalismo esse contexto se apresenta bastante vivo e real” (MENEZES, 2018, p. 01), com 

características que devem ser estudadas com um olhar crítico. 

Esse grupo tem sofrido muito em virtude da intolerância por uma parcela da sociedade 

(GOMES et al, 2019). Considerando o contexto de trabalho, são pessoas que lidam 

constantemente com a discriminação e isso faz com que muitos não revelem sua identidade 

sexual para não serem prejudicados no trabalho ou em alguma oferta de emprego. 

Para adentrar nessa discussão, faz-se mister relembrar a conceitualização da identidade 

de gênero e orientação sexual. De acordo com o Decreto 8.727/16, identidade de gênero é 

definida como a maneira que uma pessoa se identifica em relação ao feminino e masculino, 

não se restringindo essencialmente igual ao sexo que foi atribuído no nascimento. É possível 

também haver alterações do corpo ou na aparência expressa pela vestimenta e modo de falar 

(BRASIL, 2016). Essa identidade sofreu uma evolução do gênero feminino e masculino, 

passando a ser uma autodenominação com a finalidade de abranger os indivíduos que não se 

percebem como homens ou mulheres (MOLEIRO e PINTO, 2018). Já a orientação sexual 

refere-se à busca de relacionamentos do ponto de vista sexual e romântico com pessoas do 

mesmo sexo, sexo oposto ou ambos. 

Considerando o ambiente de trabalho, comumente de modo a se protegerem, as 

pessoas preferem não demonstrar a sua identidade. Em uma pesquisa realizada com 65 

indivíduos que se enquadram como lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT) – foi 

observado que muitas dessas pessoas ainda têm dificuldade de conseguir e/ou manter um 

emprego, tendo mais êxito no anonimato.  Também foi concluído que os LGBTs não sofrem 

da mesma forma: a violência aparece de maneira bem específica em cada identidade sexual 

analisada, reproduzindo violências específicas em lésbicas, transexuais e travestis 

(CARRIERI et al, 2014). 

 
A violência interpessoal vivida no trabalho pelas lésbicas, travestis e transexuais 
estudados também demonstrou que existem diversas particularidades entre eles. Para 
lésbicas e transexuais, existe a possibilidade de emprego formal, algo que para os 
travestis é impossível. O nome social ainda é uma questão mal compreendida ou não 
respeitada por muitos, e sua não adoção serve como munição para muitos 
homofóbicos. Ressaltamos a reprodução da violência simbólica no meio LGBTs, no 
qual o indivíduo não heterossexual, mesmo sendo alvo da violência simbólica, 
reproduz o ponto de vista da sociedade heteronormativa, de forma acrítica e não 
reflexiva. Dessa forma, as pesquisas que estudam LGBTs devem ter em mente que, 
apesar de estarem representados em uma única sigla, existem diversas 
particularidades e diferenças entre e dentro das identidades lésbicas, gays, bissexuais 
e transgêneros (CARRIERI et al, 2014, p.91) 
 

É possível dizer que “O preconceito e a discriminação contra os sujeitos que 

vivenciam práticas afetivas e sexuais que divergem dos padrões heteronormativos são 
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situações bastante presentes no mercado de trabalho” (MENEZES, 2018, p.05). Neste quadro, 

o preconceito e a discriminação apresentam-se em quatro fases: 

a) pré-contratual – ocorre quando, por meio da entrevista, busca-se saber sobre a vida 

privada em relação à homossexualidade; 

b) contratual – ocorre no decorrer do trabalho, sendo alvo de piadas, preconceitos, 

assédio, exclusão; 

c) desligamento do emprego – a demissão é efetivada quando é descoberta a 

homossexualidade, incomodando gestores ou clientes que se aborrecem com o LGBT 

no ambiente de trabalho; 

d) pós-contrato – o trabalhador sofre discriminação mesmo após a sua saída, pois a 

empresa divulga informações equivocadas acerca de seu comportamento, colocando-o 

em situação vexatória e dificultando seu ingresso em uma nova organização. 

Nesse sentido, observa-se que em qualquer fase há a violação dos direitos, impactando 

o sofrimento do profissional. O trabalho representa um aspecto central na vida do indivíduo, 

devendo ser essencial o respeito a todos.  

 
Todo esse contexto fundamentado no preconceito e na discriminação contra a 
diversidade sexual e de gênero viola direitos básicos da população LGBT, uma vez 
que suas práticas afetivas e sexuais não os impossibilitam de exercer quaisquer 
atividades laborais muito menos permitir que as organizações trabalhistas possam 
utilizar essas questões para impedir, excluir, limitar ou dificultar o acesso e 
permanência desses sujeitos no mercado de trabalho por conta de sua orientação 
sexual e/ou identidade de gênero. (MENEZES, 2018, p. 06) 
 

Portanto, um ambiente diversificado e inclusivo favorece um sentimento de 

pertencimento entre os funcionários. Quando se sentem mais acolhidos no trabalho, eles 

tendem a desempenhar suas funções com mais qualidade. Como resultado, as organizações 

obtêm ganhos na forma de resultados de negócios, inovação e tomada de decisões, uma vez 

que contam com multiplicidade de ideias. 

Nesse aspecto, para a organização se manter em posição favorável em um cenário 

competitivo, se faz necessário levar em consideração os diferenciais do seu capital humano e 

atuar de maneira assertiva para ressaltar essas qualidades dentro da organização. Portanto, os 

vínculos do funcionário para com a organização possibilitam com que esse possa ter um 

interesse mais genuíno em alcançar as metas organizacionais, bem como atuar de acordo com 

os valores preconizados pela empresa. 

As organizações devem ensinar seus líderes a reconhecer os talentos únicos dos 

membros de sua equipe e recompensar os funcionários por fazerem seu melhor trabalho pode 



80 
 

 
 

aliviar esse problema, criando um local mais inclusivo. É importante lembrar também que 

todos os funcionários precisam se reconhecer mutuamente para criar uma cultura 

verdadeiramente inclusiva. 

Portanto, os LGBTQIA+s, assim como todos, precisam ser respeitados e considerados 

no ambiente de trabalho. E sua inclusão deve ocorrer de modo que possam se desenvolver e 

agregar no trabalho por meio de suas competências e habilidades, conquistando o seu espaço, 

ratificando a sua força sem estarem marginalizados no aspecto profissional. 

 

5.1.3 Selo Trans 
 

A Prefeitura de São Paulo atuou na criação do Selo de Direitos Humanos e 

Diversidade (SMDHC) com o intuito de reconhecer iniciativas e programas que promovam 

inclusão e diversidade. As empresas e entidades recipientes do selo contribuem ativamente 

para a construção de um ambiente de trabalho mais equitativo e inclusivo para o público 

LGBTQIA+ e, indubitavelmente, avançam em uma agenda de crucial importância, contudo 

incipiente. 

 A experiência do Transcidadania, bem como de outros programas e iniciativas para a 

população trans, aponta para a necessidade de se pensar nas especificidades vivenciadas por 

esse estrato da sociedade. Ainda que programas amplos de diversidade e inclusão abarquem 

as identidades trans, faz-se necessário garantir que suas individualidades sejam contempladas 

no rol de iniciativas e ações pensadas pelos setores privado, público e terceiro setor. Em 

outras palavras, é fundamental que se avance de maneira substantiva na capacitação de 

empresas e entidades para a recepção do público trans em seus quadros em um esforço 

contínuo e ativo para se evitar a diluição das identidades específicas do público LGBTQIA+. 

É neste contexto que se destaca a necessidade de uma forma estruturada de 

reconhecimento de empresas e entidades que estejam aptas e capazes de incorporar o público 

trans, garantindo as condições materiais para uma inclusão laboral verdadeira, equitativa e de 

qualidade. Seria possível, por exemplo, utilizar o arcabouço criado pelo Selo de Direitos 

Humanos e Diversidade de São Paulo e estabelecer uma nova categoria voltada 

exclusivamente para o público trans para fomentar programas de maior especificidade para 

este segmento. Caberia à Coordenação de Políticas LGBTI da SMDHC liderar o processo de 

desenvolvimento de uma nova categoria dentro do Selo de Direitos Humanos, bem como 

trabalhar em parceria com a sociedade civil para a divulgação desta iniciativa a fim de 
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incentivar e impulsionar atividades, programas e projetos potencialmente beneficiários deste 

selo em edições futuras. 

Paralelamente, seria de suma importância a coordenação de esforços multissetoriais 

entre os setores público e privado para a criação de um programa de capacitação de empresas 

que permitisse a identificação clara de organizações aptas e treinadas para contratação e 

desenvolvimento de funcionários trans. O avanço na inclusão deste público no mercado de 

trabalho é dependente de um conjunto de ações que incluem: capacitação dos profissionais de 

recursos humanos e funcionários; criação de bancos de talentos trans; diagnóstico contínuo do 

bem-estar dos colaboradores; políticas claras de equidade, diversidade e inclusão. A criação 

de um programa estruturado, possivelmente fomentado pelo setor público, que capacite e 

certifique organizações, atestando sua aptidão para receber o público trans é um passo 

importante para melhorar quantitativa e qualitativa a inserção da população T no mercado de 

trabalho. 

 

5.2 ARCABOUÇO JURÍDICO 

 

Conforme previamente explicitado, as pessoas trans sofrem uma multitude de 

exclusões que perpassam diversas áreas de sua vivência e do exercício de sua cidadania na 

sociedade. O desenvolvimento e implementação de programas multidisciplinares para 

melhoria de suas condições materiais e mitigação das desigualdades se fazem essenciais para 

que seja possível avançar na inclusão da população trans no mercado formal de trabalho. As 

experiências internacionais, contudo, indicam que a criação de um arcabouço jurídico 

específico e dedicado à população T é capaz de avançar de maneira mais acelerada nesta 

agenda. Trata-se de um desafio identificado e que se mostra muito importante para um avanço 

substantivo da proteção e inclusão dessa população. 

Uruguai e Argentina apresentam dois casos emblemáticos do papel do poder 

legislativo para a promoção da inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho através de 

ações afirmativas. Enquanto o primeiro estabelece – através da Lei Integral para Pessoas 

Trans – que ao menos 1% das vagas de seus programas de capacitação seja dedicado a 

pessoas trans, o segundo garante que 1% das vagas do setor público seja destinado a pessoas 

trans, além de garantir incentivos fiscais para o setor privado cumprir a mesma meta. Ambas 

as experiências apontam na direção de uma proteção jurídica mais robusta para essa 

população, além de promover de maneira ativa a inserção deste estrato social no mercado de 
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trabalho formal e em programas de desenvolvimento e capacitação profissional. Ainda há 

pouca literatura dedicada à análise dos resultados destas experiências, contudo ambas indicam 

avanços significativos de uma agenda ainda incipiente no contexto global. 

No caso brasileiro, ainda não há qualquer legislação de caráter semelhante à dos 

vizinhos sul-americanos. É inegável que o Direito tenha um papel fundamental na correção de 

desigualdade e injustiças para a população LGBT no Brasil e isso se dá através de uma 

atuação ativa do Poder Judiciário, em contraste com a omissão completa do Poder Legislativo 

(PEDRA, 2020b). Algumas das decisões judiciais de maior relevância para a população 

LGBTQIA+ no Brasil incluem: a autorização da adoção homoafetiva pelo STJ em 20109; a 

equiparação das relações entre pessoas do mesmo sexo à de união estável pelo STF em 

201110; a criação de um novo modelo nacional de carteira de identidade com a possibilidade 

de inclusão do nome social utilizado por travestis e transexuais por decreto em 201811; e a 

equiparação da homofobia a crime de racismo pelo STF em 201912. 

Faz-se necessário, portanto, avançar com uma agenda legislativa robusta que promova 

direitos, reduza desigualdade e permita uma inserção mais equitativa da população 

LGBTQIA+, em especial da população trans na sociedade. Há pelo menos 50 projetos de lei 

em tramitação no Congresso Nacional referentes a direitos LGBTQIA+, contudo não há 

nenhum que tenha sido aprovado pela Câmara e pelo Senado desde a redemocratização. Há 

ainda outras 45 proposições aguardando análise nas assembleias legislativas estaduais 

(BRITO, 2021).  

 
Tanto em nível federal, quanto estadual, os legisladores também têm propostas para 
inclusão ou capacitação no mundo do trabalho. Em nível federal, foram encontrados 
apenas três projetos dessa natureza na Câmara. Nos estados, há quatro projetos no 
Amazonas, Amapá, Bahia e Pará. Mas nenhuma proposta com objetivo exclusivo de 
melhorar a empregabilidade de homossexuais e trans foi aprovada até o momento 
(BRITO, 2021) 
 

Destacam-se, por exemplo, entre os projetos relacionados à empregabilidade de 

população trans, o PL 01-00119/2021 – da vereadora Erika Hilton (PSOL-SP) – enviado à 

Câmara Municipal de São Paulo e o PL 812/2019 – da deputada estadual Renata Souza 

(PSOL-RJ) – protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A proposta 

de Erika Hilton estabelece que órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta 

                                                           
9 Recurso Especial nº 889.852-RS, Quarta Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relator Min. Luis Felipe 
Salomão, julgado em 27/04/2010. 
10 ADPF 132 e ADI 4277, Supremo Tribunal Federal, Relator Min. Ayres Britto, julgado em 05/05/2011. 
11 Decreto nº 9.278, de 5 de fevereiro de 2018. 
12 ADO 26, Supremo Tribunal Federal, Relator Min. Celso de Mello, julgado em 13/06/2019. 
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do município de São Paulo sejam obrigados a disponibilizar o limite mínimo de 2% de vagas 

para pessoas trans e travestis. Segundo a vereadora,  

 
O primeiro passo é reeducar a sociedade, que foi ensinada a olhar para corpos 
transexuais com preconceito, e conseguir, através de políticas públicas e projetos de 
lei a dignidade e a cidadania para esta população. É preciso garantir o debate de 
gênero nas escolas e a presença dessas pessoas no ambiente escolar, com segurança 
para que possam estudar, se formar e ter uma qualificação profissional. A 
consequência disso será a entrada delas no mercado formal de trabalho e o alívio de 
uma trajetória de rejeição, violência e prostituição, que ainda é a única possibilidade 
de sobrevivência para muitas de nós. Esse é o caminho mais garantido (HILTON, 
2021). 
 

Em linha alternativa, o projeto de Renata Souza visa garantir uma reserva de 5% de 

vagas para travestis e transexuais em empresas privadas que recebam incentivos fiscais. Ainda 

que distintos em sua natureza, ambos os projetos indicam caminhos possíveis para um avanço 

substancial na problemática da empregabilidade da população T.  

Reconhecer “as estruturas opressoras não pode ser visto apenas como um diagnóstico; 

é, antes de tudo, o primeiro passo para um plano de ação" (PEDRA, 2020b, p.186). Portanto, 

cabe ao legislador, munido do conhecimento acerca da vivência da população trans, não só 

traçar, mas implementar no arcabouço jurídico os meios para inclusão destes indivíduos no 

mercado de trabalho e na sociedade de maneira mais ampla.  

Contudo, é essencial que se reconheça que se trata de um desafio que não possui 

soluções ou alternativas imediatas de curto prazo. Dada a dependência da ação de atores 

estatais – mais especificamente o Poder Legislativo através de vereadores e deputados – não 

há como estimar quando e como serão estabelecidas políticas públicas focadas na população 

T. Ainda que sua inclusão na política tenha passado por um aumento substancial nos últimos 

pleitos, o preconceito contra as pessoas trans ainda permeia o processo legislativo e impede 

uma discussão mais ampla acerca das especificidades e necessidades deste estrato social. 

Ainda assim, entende-se que a Coordenação de Políticas LGBTI da SMDHC poderia 

exercer um papel relevante em conjunto com a Câmara Municipal para amadurecimento do 

tema, de modo que posteriormente ele possa ser objeto de deliberação via projetos de lei já 

apresentados ou futuros. Concomitantemente ou posteriormente a Coordenação poderia 

defender a consideração de vagas para egressos do Programa Transcidadania.  

5.3 AVALIAÇÃO DA POLÍTICA E OS DADOS DO TRANSCIDADANIA 
 

O processo de avaliação de uma política pública busca compreender seu desempenho, 

ou seja, avalia se a política conseguiu reduzir o problema público que motivou a sua criação. 
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Esse processo pode ocorrer antes, durante ou após a implementação da política pública 

(SECCHI, 2015, p. 62-63). 

Apesar do Transcidadania ainda não apresentar uma década de implementação – 

período entendido como suficiente para compreender os efeitos produzidos por uma política 

(SABATIER apud SECCHI, 2015) – uma avaliação do programa, passados cinco anos de sua 

existência, pode reforçar sua importância como política e auxiliar em uma eventual 

reestruturação, melhorando o alcance de seus objetivos.  

Os dados das fichas cadastrais e dos relatórios gerados pelo programa são uma fonte 

importante para o processo de avaliação pois poderiam proporcionar uma melhor 

compreensão do número de pessoas que se beneficiaram com a iniciativa, uma vez que o 

ingresso dos participantes ocorre conforme as vagas surgem e nem todos permanecem ao 

longo dos dois anos do programa. 

Com base nas informações obtidas na coleta de dados para este trabalho, existe uma 

oportunidade de melhoria na organização e sistematização desses dados. Inicialmente, a 

digitalização dos dados – tornar digitais as fichas cadastrais preenchidas em papel – permitiria 

um acesso mais rápido e eficiente às informações de candidatos e participantes do programa. 

Posteriormente, já digitalizados através de plataformas tecnológicas, essas informações 

permitiriam um avanço substantivo no processo de acompanhamento dos indivíduos, 

facilitando a análise do impacto do programa pela SMDHC e pesquisadores. 

Além disso, esses dados podem auxiliar no monitoramento da evolução do nível de 

escolaridade dos participantes do Transcidadania – tida como o principal motivador da 

política e condicionante para o ingresso no mercado formal de trabalho. Também auxiliariam 

na compreensão da razão pela qual os participantes deixam o programa, seja pelo término do 

contrato, obtenção de emprego, óbito, mudança para outro município, não cumprimento das 

atividades do Transcidadania ou em razão de outros problemas que acometem essa parcela da 

população. Portanto, garantir a regularidade desses registros ao longo dos anos e a sua 

sistematização pode contribuir com o aperfeiçoamento do programa, bem como a sua 

condução. 

Outro dado importante a ser considerado pelo Transcidadania seria o acompanhamento 

dos ex-participantes durante um período após a conclusão do programa. Dessa forma seria 

possível estimar o quanto a elevação de escolaridade e as iniciativas de capacitação 

contribuíram para o ingresso de seus ex-participantes no mercado formal de trabalho. O 
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resultado, seja não ter conseguido um emprego ou ter optado por empreender, precisa ser 

analisado para avaliar a necessidade de aprimoramento da política. 

Considerando o pioneirismo da cidade de São Paulo ao mapear as pessoas trans no 

município – uma vez que não existem estatísticas voltadas para essa camada da população –, 

as informações oriundas deste mapeamento poderiam ser utilizadas para comparar o 

subconjunto dessa população que ingressou no programa, auxiliando na avaliação do 

Transcidadania como políticas públicas. 

Ademais, para um melhor acompanhamento do desempenho da política, seria 

importante a disponibilização dos seus dados no site da SMDHC, da SMDET ou no Portal da 

Transparência da PMSP, em linha com a recomendação de “Governo Aberto”13, da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, e de forma 

anonimizada, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa ação é importante para dar 

transparência às ações do Transcidadania e, inclusive, reforçar sua importância por ser uma 

política que olha atentamente para uma parcela da população invisibilizada, sujeita à 

marginalização social, à violência e à criminalidade. Logo, sua existência como política 

pública poderá ser compreendida como um ganho para a sociedade como um todo. 

 

                                                           
13Mais informações em:https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-e-a-ocde 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo buscou compreender os obstáculos que a população trans enfrenta 

para ingressar no mercado de trabalho e avaliar o Programa Transcidadania enquanto política 

pública formativa direcionada para este grupo. A pesquisa prática e a revisão de literatura 

acabaram por apontar uma realidade profundamente complexa de um estrato social cuja 

vivência é marcada por exclusões, marginalizações e preconceitos de toda ordem. Analisar 

essa vivência exige necessariamente que se pense de maneira holística para que se possa 

compreender a multitude de fatores que influenciam suas vidas cotidianas. 

Faz-se necessário destacar que se trata de uma área cuja produção acadêmica ainda se 

encontra em caráter incipiente e não é possível dizer que há um rol substantivo de 

pesquisadores se debruçando sobre a temática da população trans, em quaisquer que sejam as 

linhas específicas de estudo. Talvez seja um reflexo da marginalização desse grupo ou mesmo 

o resultado da inação do poder público em compreender quem são essas pessoas e quais são 

suas necessidades específicas. À sua maneira, a presente dissertação contribui, dentro do 

possível, para o avanço de uma agenda de pesquisa de extrema importância e grande valia 

para a sociedade. 

Quanto à operacionalização da pesquisa, é crucial que se considere que foi realizada 

durante a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Declarada em março de 2020 e 

tendo atingido seu ápice no Brasil ao longo do mês de abril de 2021, a pandemia alterou de 

maneira dramática a forma como se desenvolveram pesquisas e estudos práticos ao longo 

deste ano. Tanto os autores quanto o objeto de pesquisa foram profundamente impactados por 

esta nova realidade. Ainda que tenha ocorrido a disseminação de reuniões e encontros virtuais 

de toda sorte, a pesquisa se viu afetada pelo fechamento temporário de instâncias do poder 

público, recusas para entrevista por indivíduos do setor privado, crescimento das demissões e 

o luto da população brasileira. Ainda assim, buscou-se navegar a complexidade deste 

momento único para elaborar um produto final de utilidade para sociedade a despeito das 

dificuldades encontradas. 

Não obstante o cenário descrito, foi possível identificar as dificuldades vivenciadas 

pela população trans ao tentar acessar o mercado formal de trabalho. Sua marginalização ao 

longo de processo formativo impede que se criem as condições materiais substantivas para a 

inserção desses indivíduos nos setores público e privado de maneira efetiva. A informalidade, 

portanto, não se mostra como alternativa à realidade; trata-se da única realidade possível para 

um indivíduo que não teve o apoio familiar, que foi expulso de casa, que sofreu discriminação 
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na escola, que foi rejeitado numa entrevista de emprego e que recorreu à rua como moradia, 

emprego e última opção possível para sobrevivência. 

Conforme previamente explicitado, a inação do poder público é flagrante nesta 

temática social. A inexistência de dados acerca da população trans – descrito como um 'vazio 

estatístico' – reforça a ideia de que se faz necessário um olhar mais atento do Estado para 

desenvolver programas e políticas que atendam às necessidades de um estrato social marcado 

por dificuldades tão específicas. Enquanto não houver um esforço ativo, estratégico e 

calculado para obtenção de dados que captem a realidade da população trans, será difícil 

mensurar o impacto de programas e políticas públicas voltadas para este grupo. 

Neste sentido, a cidade de São Paulo encontra-se indubitavelmente na vanguarda da 

temática trans. O programa Transcidadania e o Mapeamento de Pessoas Trans são exemplos 

do comprometimento do município com o objetivo de elaborar e aperfeiçoar políticas públicas 

que enderecem as necessidades desta população. É crucial, contudo, que haja uma expansão 

de iniciativas desta natureza para além da cidade de São Paulo e que se criem os meios para 

sua transformação em políticas públicas duradouras e de impacto transformacional de longo 

prazo para a população trans. 

O programa Transcidadania inova e avança de maneira substantiva na pauta da 

reintegração social para pessoas trans e travestis. Seu ineditismo não se dá exclusivamente 

pela comparação com iniciativas desenvolvidas no contexto brasileiro, mas no mundo de 

maneira mais ampla. O programa pode e deve servir de referência para outras cidades que 

tenham interesse em empreender transformações robustas na vivência da população trans. 

É mister que se ressalte que, a despeito do ineditismo e impacto positivo do 

Transcidadania, há uma necessidade de se pensar em como agregar ao caráter transformativo 

do programa elementos e dispositivos que permitam ao público atendido acessar o mercado de 

trabalho. A etapa formativa – aqui compreendida como a educação formal – é de suma 

importância para que se estabeleça a base de uma qualificação profissional que permita o 

acesso ao trabalho formal. Faz-se necessário como etapa subsequente criar uma ponte entre o 

ambiente educacional e o laboral. Essa intermediação poderia ser realizada pelo poder público 

em parceria com a sociedade civil e atores privados. 

A inserção de pessoas trans no mercado de trabalho não deve ser vista como uma 

questão que diz respeito exclusivamente às qualificações adquiridas pelo indivíduo ao longo 

de sua vida. Conforme indicado no presente estudo, empresas e empregadores ainda não se 

mostram devidamente preparados para recebê-las em seus quadros de trabalho. É necessário 
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instruir colaboradores sobre a vivência das pessoas trans. É imperativo que haja 

conscientização de profissionais de RH sobre a utilização do nome social. É crucial que se 

criem códigos de conduta e que sejam implementados canais formais de denúncia e 

investigação de quaisquer comportamentos inadequados. A diversidade e a inclusão das 

pessoas trans no mercado de trabalho perpassa necessariamente por uma transformação 

substantiva da cultura empresarial vigente. 

Buscou-se apontar algumas sugestões e recomendações que visam o fortalecimento do 

programa Transcidadania, permitindo um avanço na empregabilidade de pessoas trans. É de 

fundamental importância que o poder público atue no sentido de coordenar e estruturar uma 

rede de atuação que combine os setores público e privado a fim de discutir, analisar e 

implementar projetos políticos que sejam capazes de mudar paradigmas. Este compromisso 

social, personificado numa aliança multissetorial, é capaz de fazer avançar uma agenda 

especificamente pensada para a população trans e, de tal maneira, possibilitar uma melhoria 

qualitativa no que tange à empregabilidade deste grupo. 

Por fim, inexiste uma solução simples para uma temática tão complexa. Avançar nesta 

pesquisa é uma forma de dar luz e visibilidade a uma parcela da população que, em grande 

parte, reside às margens da cidadania. Engajar o poder público e a sociedade civil em uma 

atuação conjunta em prol da população trans deve ser prioridade máxima para que seja 

possível lhes garantir uma vivência digna e cada vez mais distante das agruras da 

marginalização e da exclusão ainda tão presentes em nossa sociedade.  
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