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Resumo 

Dados da ANTRA - Associação Nacional de Travestis e Transexuais - revela que 
90% das travestis e transexuais estão se prostituindo no Brasil. Várias pesquisas 
apontam que, embora estes sujeitos queiram arranjar um emprego com rotina, 
horário de trabalho e carteira assinada, o preconceito fica evidente quando elas se 
candidatam. Diante deste cenário, este estudo teve como objetivo abordar a inclusão 
de transgêneros, transexuais e travestis (trans) no ambiente organizacional, visto 
que esta população é uma minoria segregada na sociedade. Para tanto, 
inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do tema em questão 
que pudesse dar conta dos vários e complexos conceitos surgidos em relação à 
questão da diversidade trans além da contextualização da situação em que estes 
sujeitos se encontram como suas experiências laborais, escolares e/ou familiares, 
para assim melhor compreendermos essa realidade. Num segundo momento da 
pesquisa, elencaram-se alguns artigos que tratam da temática da inclusão/inserção 
das pessoas trans no contexto organizacional e a percepção destes sujeitos neste 
processo de inclusão. Concluímos que embora tenha havido um esforço de algumas 
organizações para que haja uma efetiva inclusão, percebe-se que muitos destes 
sujeitos ainda se sentem marginalizados, envergonhados e apenas inseridos - não 
incluídos - neste processo.  

INTRODUÇÃO 

 

A aceitação de transgêneros no Brasil causa discussões e estigmas na 

sociedade em geral. Essa diversidade de gênero vem crescendo a cada dia, 

impondo à sociedade, ao governo e às organizações medidas de aceitação e 

inclusão com mudanças de comportamento organizacional e cultural, visto que a 

dominância enraizada na sociedade é a heterossexual.  

Embora haja uma crescente conscientização social sobre a necessidade de 

inclusão das minorias1, a discriminação, de uma forma mais ampla, ainda é fator 

preponderante na sociedade; e de forma mais específica, nas organizações. 

 Nesse contexto, transgêneros2 sofrem com a dificuldade de inserção formal 

no mercado de trabalho, acesso à educação, formação profissional e documentos 

que comprovem sua identidade atual ou transitória, submetendo-se, muitas vezes, à 

prostituição ou a trabalhos informais. Esses fatos causam desfavorecimento 

econômico, psicológico e marginalização social.  

                                                           
1
 Termo sociológico que desconsidera o número de membros do grupo, mas contempla sua 

disposição de poder na sociedade. (ALVES e GALEÃO-SILVA, 2004). 
2
 Indivíduos cuja identidade e expressões de gênero não são alinhadas com as normas de gênero 

socialmente prescritas para o seu sexo biológico. (CÂNDIDO, 2016). 



Diante das mudanças sociais com relação à diversidade trans3, e a crescente 

realidade de diversidade sexual, o objetivo central do presente estudo é apresentar a 

inclusão/ inserção da população trans nas organizações. 

A justificativa para este estudo dá-se por questão de outras diversidades 

como a racial, étnica, sexual, dentre outras, já terem sido estudadas, visto que a 

diversidade trans é um tema novo e sua inserção na organização tem alterado 

paradigmas. Corroborando com esta informação, Candido (2013, p. 4) diz:  

A literatura se voltou principalmente, para a integração na força de 
trabalho de pessoas com diferença de gênero, raciais e físicas. Ao 
contrário, a literatura em diversidade sexual no trabalho em países 
avançados, principalmente os EUA, já é extensa e no Brasil pouco foi 
publicado a respeito. (CANDIDO, 2013, p. 4). 

OBJETIVOS 

O propósito é apresentar como está a realidade de inclusão dos transgêneros 

nas organizações e de que maneira este processo está sendo empreendido pelas 

empresas e compreendido pelos sujeitos. 

METODOLOGIA 
 

Sendo a questão da diversidade trans um assunto bastante contemporâneo, 

porém, pouco explorado em relação à inclusão dos transgêneros nas organizações, 

optou-se pela realização de uma revisão bibliográfica.  

De acordo com Martins e Theóphilo (2009), a importância da Teoria está em 

“explicar por quê, como e quando os fenômenos ocorrem, além de sistematizar e dar 

ordem ao conhecimento sobre um fenômeno da realidade”. A respeito de uma 

definição científica de Teoria, os autores declaram: 

Uma teoria é um conjunto de constructos (conceitos), definições e 
proposições relacionadas entre si, que apresentam uma visão 
sistemática de fenômenos especificando relações entre variáveis, 
com a finalidade de explicar e prever fenômenos da realidade. 
(MARTINS; THEÒPHILO, 2009, p. 28). 

 

                                                           
3
 A diversidade trans trata-se do grupo de indivíduos transexuais e transgêneros que estão 

enquadrados na diversidade sexual. (CARTILHA DA DIVERSIDADE SEXUAL E CIDADANIA LGBT, 2017).  

 

 



A revisão será feita em duas partes: a) a primeira parte tratará do aspecto 

teórico a respeito da diversidade trans, tal como conceituação, evolução e aspectos 

sociais do tema. B) Na segunda parte do trabalho será realizado um levantamento 

bibliográfico em materiais publicados em livros, jornais, dissertações, teses e 

Revistas de Administração de Empresas, tanto física como online (tendo como 

ferramenta de busca o google acadêmico)4 que abordem o tema da diversidade 

trans no contexto organizacional.  

1. COMPREENDENDO DA DIVERSIDADE 

 

O termo diversidade, do latim (diversitas), designa normalmente a qualidade 

ou condição do que é diverso, as características ou elementos diversos em si, como 

diversidade de opiniões, costumes, hábitos, comportamentos, crenças e valores, 

diversidade sexual, biológica ou a biodiversidade. (KOZEN, 2012). 

Ao relatar a história da diversidade, Bateman e Snell (2006, p. 352) escrevem 

que:  

A diversidade surgiu nos Estados Unidos, desde o final do século 
XVIII até o início do século XIX quando os imigrantes vinham da Itália, 
Polônia, Irlanda e Rússia. Sendo considerados forasteiros, eram 
discriminados por não falarem inglês e por terem costumes e estilos 
de trabalhos diferentes que lutavam para inserção em setores como 
aço, carvão, fabricação de automóveis, seguros e finanças. Contratar 
estes indivíduos era uma prática empresarial ruim nas empresas de 
seguros, visto que era dominada por brancos e protestantes. 
Somente por volta da década de 1960, a luta por aceitação 
empreendida pelos vários grupos religiosos e de etnia branca teve 
sucesso. Quando os homens brancos de vários grupos religiosos e 
étnicos foram assimilados com sucesso à força de trabalho, 
estabeleceu-se a nova luta dos “forasteiros”: mulheres e outras 
minorias raciais e culturais. (BATTEMAN; SNELL, 2006, p. 352). 

A partir de então, estas lutas por direitos civis levaram os governos Kennedy e 

Johnson (1961- 1968) a tomarem medidas em prol do acesso igualitário ao trabalho 

introduzindo leis que proibiam as diversas agências governamentais de 

discriminarem seus candidatos a empregos com base em cor, religião e 

nacionalidade. Esta ideia denominada de Ação Afirmativa é um conjunto de políticas 

específicas para membros de grupos sociais atingidos por formas de exclusão social 
                                                           
4
 Google Acadêmico é um sistema que oferece ferramentas específicas para que pesquisadores 

busquem e encontrem literatura acadêmica. Artigos científicos, teses de mestrado ou doutorado, 
livros, resumos, bibliotecas de pré-publicações e material produzido por organizações profissionais e 
acadêmicas. 



que lhes negam um tratamento igualitário no acesso às diversas oportunidades. 

(ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004). 

2. A DIVERSIDADE NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

Sobre organização, Chiavenato (2014) a define como uma entidade social 

composta por pessoas, líderes e subordinados, que trabalham em conjunto e é 

estruturada em uma divisão de trabalho para atingir um objetivo em comum, como 

uma sociedade em miniatura. 

Sobre a diversidade no contexto organizacional, Medeiros (2014, p. 23) 

declara: 

As empresas reproduzem microcosmicamente a diversidade social 
que se encontra na sociedade inclusiva: brancos, negros, índios e 
suas subcategorias étnicas; brasileiros e estrangeiros de diferentes 
nacionalidades; filhos de famílias ricas e pobres; pessoas criadas na 
cidade e na zona rural; colaboradores com alta e com baixa 
escolaridade; homens e mulheres; religiosos adeptos de várias 
crenças e não crentes; jovens e velhos; profissionais em início de 
carreira e pré-aposentados; gestores e executores, etc. (MEDEIROS, 
2014, p. 23). 

Como já compreendido anteriormente, dentro da sociedade existe uma 

extensa variedade de diversidades dentre elas: raça, cor, orientação sexual, religião, 

pensamentos, identidade de gênero, classe social, entre outras, e que estas 

diversidades, enraizadas na sociedade, possuem diferentes características, formas e 

grupos nela emergidos.  

Isto posto, a diversidade da qual detalharemos adiante será a Diversidade 

Sexual, visto que, é nesta diversidade que estão incluídos os transgêneros,  objeto 

de estudo da pesquisa.  

3. DIVERSIDADE SEXUAL  

 

Inserida no contexto da diversidade cultural, a diversidade sexual inclui todas 

as expressões da sexualidade humana. Sendo muito discutida nos dias atuais, a 

diversidade sexual refere-se a toda diversidade de sexos, orientações sexuais e 

identidade de gênero.  



Existem 3 eixos fundamentais sobre a diversidade sexual, sendo eles: o sexo, 

a identidade de gênero e a orientação sexual ou sexualidade. 

 O Sexo é constituído pelos órgãos genitais externos e internos 

presentes no corpo humano, podendo ser masculino ou feminino/ 

macho ou fêmea. Nesta abordagem existem também os intersexuais e 

hermafroditas, ambos nascidos com os dois sexos. 

 A Identidade de Gênero refere-se a algo que é construído por cada 

indivíduo ao longo de sua vida, ou seja, o gênero que ele constrói 

dentro de si, sentido pelo indivíduo se este/a é do gênero feminino ou 

gênero masculino independente de qual sexo este/a nasceu. 

 A Orientação Sexual ou Sexualidade está associada como o desejo 

erótico de cada pessoa, isto é, o seu desejo sexual, amoroso, afetivo, 

podendo ser: homossexual quando se deseja alguém do mesmo sexo; 

bissexual quando este/a se sente atraído/a por pessoas de ambos os 

sexos; e heterossexual (dominante na sociedade) em que deseja-se o 

sexo oposto. 

De acordo com Brito (2015), ao longo da história, o tema da sexualidade é 

precedido de preconceitos, discriminações estereótipos e estigmas, não só 

abrangendo a dominância heterossexual, mas também o universo homossexual, 

bissexual e transexual representado mais precisamente pelo grupo LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros). Como brevemente foi 

explicado sobre as diferenças entre homossexual, bissexual e heterossexual, relatar-

se-á, para melhor entendimento, sobre a diferença entre transexuais, travestis e 

transgêneros. Para tanto, a cartilha da “Diversidade Sexual e a Cidadania LGBT” 

será utilizada para explicar cada um dos termos: 

 Transexuais são pessoas que possuem uma identidade de gênero 

diferente do sexo biológico. Mulheres e homens podem realizar 

modificações corporais por meio de terapias hormonais e intervenções 

médico-cirúrgicas, com o intuito de adequar seus atributos físicos, 

inclusive genitais (cirurgia de redesignação sexual), à sua identidade 

de gênero. Entretanto, nem todas as pessoas transexuais manifestam 

esse desejo. 



A mulher transexual ou trans é aquela que nasceu com o sexo 

biológico masculino, mas possui uma identidade de gênero feminina e 

se reconhece como mulher. 

O homem transexual ou trans é aquele que nasceu com o sexo 

biológico feminino, mas possui uma identidade de gênero masculina e 

reconhece como homem. 

 

 Travesti é a pessoa que nasce com o sexo masculino e tem identidade 

de gênero feminina, assumindo papéis de gênero diferentes daqueles 

impostos pela sociedade. Muitas travestis modificam seus corpos por 

meio de terapias hormonais, aplicações de silicone e/ou cirurgias 

plásticas, mas, em geral, não desejam realizar a cirurgia de 

redesignação sexual (conhecida como mudança de sexo). 

 

 Transgênero: Terminologia normalmente utilizada para descrever 

pessoas que transitam entre os dois gêneros. Contudo, há quem utilize 

esse termo para se referir apenas àquelas pessoas que não são nem 

travestis, nem mulheres transexuais e nem homens trans, mas que 

vivenciam os papéis de gênero de maneira não convencional. 

 

Os transgêneros expressam suas identidades de gênero fora das definições 

tradicionais da heteronormatividade5 e podem ou não ter a intenção de fazer cirurgia 

de redesignação de sexo e tratamento hormonal (CÂNDIDO, 2016). 

4. TRANSGÊNEROS, EXCLUSÃO SOCIAL E PROFISSIONAL. 

 

Ao longo da história, os padrões de comportamentos dominantes na 

sociedade são os heterossexuais, sendo os comportamentos que desviem desses 

padrões discriminados, negados e sufocados. Tais práticas são chamadas de 

heteronormatividade, que pode ser compreendida como um sistema ideológico que 

nega, denigre e estigmatiza qualquer forma não heterossexual de comportamento, 

                                                           
5
 Sistema ideológico que nega, denigre e estigmatiza qualquer forma não heterossexual de comportamento, 

identidade, relacionamento e comunidade, visto que esse sistema produz privilégios para pessoas que seguem 
as normas heterossexuais e exclui as demais. (MEDEIROS, 2014, p. 23). 
 



identidade, relacionamento ou comunidade, produzindo privilégios apenas para 

heterossexuais, sendo que, os excluídos entram no grupo das minorias socais 

(CÂNDIDO, 2016). Embora haja uma crescente conscientização social sobre a 

necessidade de inclusão das minorias, a discriminação ainda é fator preponderante 

na sociedade se refletindo também nas organizações. 

Alves e Galeão-Silva (2004) definem minoria da seguinte forma: 

Um termo sociológico que desconsidera o número de membros do grupo, 
mas contempla sua disposição de poder na sociedade. No caso, uma minoria 
dispõe de pouco poder e, por isso, depende da arbitrariedade de outro grupo 
– a maioria. (ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004, p.23). 

Em matéria do jornal O Estado de S. Paulo, de 10 de abril de 2017, informa-

se que devido ao preconceito e à baixa escolaridade, grande parte dos transexuais, 

transgêneros e travestis não consegue uma oportunidade no mercado de trabalho. 

E, mesmo graduadas e aptas a exercerem uma profissão de alto desempenho, por 

vezes, são recusadas por sua identidade de gênero, o que não lhes dá outra opção 

a não ser recorrer à prostituição.   

Dados da ANTRA - Associação Nacional de Travestis e Transexuais - 

instituição brasileira empenhada em combater a transfobia6 e voltada a suprir as 

necessidades da população de travestis e transexuais - apresenta que 90% das 

travestis e transexuais estão se prostituindo no Brasil. Ainda que estes sujeitos 

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

preconceito fica evidente quando elas se candidatam. 

Artigos que abordam a temática da inclusão trans no mercado formal de 

trabalho foram estudados e os relatos das pessoas trans e suas experiências no 

ambiente laboral, escolar ou durante o processo de seleção, serão mencionados a 

seguir: 

“Às vezes eles ficam intrigados com o banheiro que vou usar, eles 

acham que o banheiro é para ser usado de acordo com o sexo que 
você nasceu, mesmo eu sendo uma pessoa com seios, toda 

                                                           
6 Trata-se do preconceito e da discriminação em razão da identidade de gênero contra travestis, 

mulheres transexuais e homens trans. Pode ser definida como o medo, o desprezo, a antipatia a 
aversão ou ódio irracional a estes indivíduos (CARTILHA DA DIVERSIDADE SEXUAL E CIDADANIA 
LGBT, 2017).  

 

 



feminina, as pessoas ainda acham que eu devo ir ao banheiro 
masculino, sem saber se eu tenho cirurgia ou não” (palavras da 
entrevistada, Marina -07, Apud CÂNDIDO, 2016). 

 “Na época em que assumi a minha transexualidade, eu tive que 
parar com meus estudos, pois cursava engenharia e era 
constantemente motivo de chacota e alvo de discriminação, já que 
90% da turma era composta por homens”. (Entrevistada H, 30 anos, 
Apud LICCIARDI; WAITMANN; OLIVEIRA, 2015, p. 212). 

“É tanta gente talentosa, fazendo várias coisas. Não entendo por que 
as empresas não dão oportunidade. Qual a dificuldade de nos 
chamar pelo nome social, pelo gênero que nos identificamos? Não 
queremos tratamento especial, só respeito”. (Relato da entrevistada 
criadora do site 1, Apud MOURA; LOPES, 2014). 

“A entrevista é a pior parte. Eu chego lá e sinto um enorme 
desconforto do entrevistador. Parece que você só pode exercer duas 
profissões na vida: na prostituição ou no salão de beleza. Em vez de 
analisar se eu tenho capacidade profissional, o diretor só faz 
perguntas pessoais”. (Relato da entrevistada Travesti 1, Apud 
MOURA; LOPES, 2014). 

“Eu consegui um único emprego após terminar a faculdade, mas era 
constantemente discriminada pelas pessoas que trabalhavam na 
empresa. Eu me tornei submissa para evitar problemas, mas não 
aguentei a pressão. Hoje, só trabalho formalmente, pois desisti da 
carreira que gostaria de seguir e sou empregada como banhista de 
animais no Pet Shop de uma amiga”. (Entrevistada D, 33 anos, Apud 
LICCIARDI; WAITMANN; OLIVEIRA, 2015, p. 213). 

“Geralmente não falo no processo de seleção que sou trans, eu 
prefiro fazer todo o processo e saber onde eu falhei ou após ser 
aprovado. Se eu falar antes, nunca vou saber se eu vou passar”. 
(Entrevistado Iago, 32 anos, universitário, Apud BECKHAUSER, 
2016, p. 23). 

“Peguei roupas do meu segundo marido e fui. Fui eu e mais uma 
amiga trans e a gente se disfarçou para concorrer à vaga. No 
momento em que ela falou que era casada com um menino foi 
desclassificada na seleção. Depois que vi o que aconteceu com ela, 
omiti totalmente. Eu tinha que vencer uma semana de processo de 
seleção, um mês de treinamento e dois meses de período de 
experiência. Só após esse período que eu parei de ir disfarçada”. 
(Entrevistada Gabriela, 32 anos, universitária, Apud BECKHAUSER, 
2016, p. 23). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Buscou-se, na referida pesquisa, abordar a temática da inclusão das pessoas 

trans nas organizações, visto que, ao aprofundar o estudo, concluímos o quão é 

custoso este acesso. Todas as sociedades e povos vivem em constante diversidade, 

e não seria incomum a diversidade sexual, que, mesmo tão natural por questões de 

sexualidade humana, ainda é escamoteada pela sociedade patriarcal na qual 

vivemos. Neste estudo, levantamos de fato a realidade das pessoas trans que 



buscam seu espaço natural na sociedade, espaço como acesso escolar, social e 

laboral que lhes é negado. Diante desta dificuldade para sobreviverem, buscam 

escape na prostituição quando não são assassinados como é mostrado nesta 

pesquisa. 

Visto que o preconceito é um fato na sociedade brasileira com relação aos 

cidadãos trans, buscamos artigos com estudos de caso que abordaram a inclusão 

destes cidadãos no trabalho, suas implicações e como estes sujeitos reagem às 

formas de segregação que recebem dos gestores/e ou colaboradores. 

Em todos os artigos estudados, é verídica a discriminação quanto às 

experiências dos trans em ambiente laboral, candidatura a vagas de emprego ou 

processos de seleção nos quais são constrangidos por recrutadores e 

colaboradores. 

A partir de leituras, no que corresponde à inclusão deste segmento, percebe-

se que algumas organizações já estão atentas a esta nova realidade de mudanças 

sociais com relação à questão da diversidade sexual e de gênero, porém ainda é 

pequena em vista do que ainda precisa ser feito. Não se faz necessária só a 

inclusão, mas também a conscientização de todos os envolvidos numa organização 

para receber, respeitar e promover o bem-estar laboral para que estes cidadãos 

possam, de fato, terem seus diretos básicos atendidos, além de que, como relatado 

nos estudos de caso, alguns trans possuem nível superior e ainda encontram 

dificuldade para serem aceitos e, quando aceitos, são desrespeitados. 

Deixa-se como sugestão a propagação deste tema às organizações, que 

estas busquem conhecer a realidade e dados emergentes de assassinatos e 

exclusão social sofridos por este grupo, para que, assim, sob o olhar da 

Responsabilidade Social, promovam a inclusão, o respeito e ajudem no combate à 

intolerância à diversidade sexual. Também como possível sugestão, a criação de 

modelos de inclusão social de pessoas trans nas organizações, envolvendo de 

maneira sistêmica todas as áreas e departamentos organizacionais. 

Enfatizamos a incipiência das leituras e estudos no que diz respeito às 

questões de diversidade de gênero nas organizações e a necessidade deste tema 

ser discutido, visto que este assunto é um fato que não pode ser descartado em 

nossa atualidade social. 
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