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RESUMO 

 

O desrespeito, a violência, a exclusão das escolas e do mercado de trabalho em relação 

às travestis e transexuais cresce aceleradamente no Brasil e no mundo. Por meio desta 

pesquisa científica, pretendo investigar a falta de oportunidades para as travestis e 

transexuais no prosseguimento dos estudos e no acesso ao mercado formal de trabalho 

na cidade de Jales/SP. O presente estudo tem como objetivos pesquisar as condições das 

travestis e transexuais, que se encontram marginalizadas, nos pontos de prostituição e 

buscar formas de socializá-las; investigar as políticas públicas de inserção das mesmas 

no mercado de trabalho; pesquisar sobre o transfeminicídio, como mecanismo de 

exclusão dessas categorias. Essa pesquisa se justifica pelo fato de a maioria das travestis 

e transexuais encontrarem na prostituição a única opção para a sobrevivência. A 

metodologia a ser adotada será a pesquisa bibliográfica qualitativa. Esta pesquisa está 

fundamentada em documentos legais, tais como a Constituição Brasileira de 1988 e 

portarias e resoluções que regulamentam direitos das transexuais e travestis, além de 

pesquisas científicas que tratam dos temas: travestis, transexuais, escola, trabalho e 

homofobia. O tema desta pesquisa foi escolhido devido o número reduzido de pesquisas 

sobre o assunto e à relevância do mesmo.  
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