
Realização: Apoio:

 

 

TÍTULO: ESTUDO SOBRE TRANSEXUALIDADE: FOCO EM IDENTIDADES NÃO BINÁRIAS E TRAVESTIS E
SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

 

CATEGORIA: EM ANDAMENTO

 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

 

SUBÁREA: Psicologia

 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

 

AUTOR(ES): MAYALLU BECKER KIELING

 

ORIENTADOR(ES): ANGELA MARIA PIZZO

 



Resumo 

O nosso país tem índices extremamente preocupantes envolvendo toda a população 

LGBT, ainda mais quando afunilamos o nosso olhar para a população trans e nos 

deparamos com dados como: Brasil em 1º lugar nas estatísticas de assassinatos às 

pessoas trans; 85,7% dos homens trans já pensaram em cometer suicídio e 90% das 

mulheres trans e travestis acabam na prostituição por conta da discriminação. 

O presente trabalho tem dois objetivos como norteadores da pesquisa: elucidar as 

pessoas quanto a diversidade de identidades de gêneros dissidentes, contando um 

pouco da história de construção desses grupos e falar sobre inserção dos mesmos na 

sociedade, principalmente, no mercado de trabalho, afim de incitar considerações 

acerca da temática.  

Trata-se de uma pesquisa descritiva, através de fontes documentais, que busca, entre 

artigos científicos, livros, relatórios, etc, entender e explicar como a história, classe 

social, medicalização e patologização dessas pessoas são importantes para 

identificação de cada indivíduo que não se encaixe no padrão binário da sociedade.  

 

Introdução 

A conceitualização de diferentes identidades de gênero não é um entendimento fixo, 

“não é passível de uma explicação linear e definitiva”1. Ao longo do tempo, muitas 

identidades foram mudando de formato e até hoje estão sujeitas a mudanças, com 

ressignificações de termos, reinvenção e fluidez de algum grupo identitário.  

A identidade do sujeito é algo individual, podendo ter significações próprias de ser e 

de existir. Já no âmbito social, há uma necessidade de certa categorização dos 

gêneros para a construção de grupos identitários políticos, podendo, assim, haver 

organização dos mesmos, que, vendo sua demanda na ordem política, econômica, 

social, de saúde, etc, conseguem reivindicar seus direitos. 

Do ponto de vista do espaço de trabalho, restam as dificuldades de aceitação, 

inserção e permanência das pessoas trans nas atividades diante das barreiras 

ideológicas sociais. 

 

 



Objetivos 

Apresentar uma breve história das formações de identidades de gênero dissidentes 

ao longo da história, como se dá essa construção e encontrar um possível, e não fixo, 

conceito para essas identificações para que haja um pouco mais de entendimento a 

respeito desses corpos. 

Pretende-se também mostrar o quão necessário é a discussão sobre esse assunto, 

sobre a inserção social e no mercado de trabalho e possíveis desenvolvimentos de 

soluções, sociais e empresarialmente. 

 

Metodologia 

A pesquisa tem pesquisa descritiva, através de fontes documentais e foi dividida em 

dois momentos: 

A primeira parte do trabalho tem como método o levantamento de artigos, livros, 

relatórios, etc. sobre identidade de gênero: origem de termos, formação de 

identidades individuais e políticas, binarismo de gênero na sociedade e dados 

existentes dessa população, utilizando a bibliometria como ferramenta comprobatória 

da relevância do tema ao longo do tempo. 

A segunda concentra-se na investigação do mercado de trabalho para pessoas trans, 

dificuldades que encontram para entrar e se manter nesse ambiente, além de propor 

soluções alternativas para esta questão social. 

 

Desenvolvimento 

• Delimitação da temática; 

• Pesquisa de material a ser utilizado no trabalho; 

• Seleção do material de estudo; 

• Leitura do material; 

• Revisão bibliográfica; 

• Documentação do material estudado e conclusões a cerca do material. 

  



Resultados preliminares 

• Constatação da vulnerabilidade de pessoas trans por meio de estatísticas que 

mostram índices de assassinato, suicídio, evasão escolar e prostituição; 

• Baixa produção de dados a respeito desse grupo de pessoas; 

• Como a classe social, medicalização e patologização pode afetar na identidade 

pessoal de transexuais, transgêneros e travestis; 

• Preconceitos acerca de travestis e mulheres trans; 

• Diferença entre identidade política e individual; 

• Principais dificuldades encontradas no ambiente de trabalho. 
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