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RESUMO 
Todos os direitos fundamentais encontram-se explicitados no texto constitucional, e por sua vez, o direito ao trabalho
digno  é  um desses  em que hodiernamente  as  pessoas  trans  não  têm acesso  por  preconceito  e  exclusão  social.
Conjuntura que lhe retiram oportunidades e, por conseguinte, à livre escolha de emprego, impondo ocupações singulares
ao qual em muitos casos não há recursos, meios ou oportunidades para desprender-se, violando a dignidade da pessoa
humana  e  perpetuando  sua  constante,  e  histórica,  estigmatização.  Nesse  diapasão,  a  presente  pesquisa  buscará
compreender os fatores que dificultam, desde a mais tenra idade, o desenvolvimento e inserção do indivíduo transgênero
no mercado de trabalho formal, analisando-os sob a égide da Constituição Federal e seus princípios. Como método de
explanação,  irá  se  ater  essencialmente  à  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  consolidada  com outros  meios  que
poderão respaldar com maior ímpeto às especificações necessárias para uma vasta compreensão do tema em questão.
Observando de forma sistemática o cidadão transgênero, seu meio de prosperação e, em raros casos, prossecução no
exercício regular e formal de atividade remunerada com carteira adequadamente assinada, espera-se comprovar as
condições exasperas e socialmente impostas a firmada minoria sexual. No que concerne ao Estado, objetivará elucidar a
descabida inércia que envolve sua práxis e política, acarretando um limbo jurídico a um grupo que visa tão somente
justiça, inclusão, respeito, equidade de direitos, perspectiva de uma vida melhor, e principalmente, mais digna. 

PALAVRAS-CHAVE: Transgênero; Dignidade; Emprego Formal.

1 INTRODUÇÃO 

É aparente que, na atualidade, grupos que subvertem as imposições sociais e morais na
manifestação do ser, como os indivíduos transgêneros, passem a sofrer, concomitantemente ao seu
rompimento com os preceitos regulamentares até então estabelecidos, assim como, as condutas de
gênero que lhe foram atribuídas ao nascimento, um preconceito que inevitavelmente acarreta sua
estigmatização  em  diversas  esferas.  São  expulsos  dos  ambientes  familiares,  sofrem  para  se
manterem nas escolas, do mesmo modo, não conseguem empregos viáveis a lhes proporcionar
condições apropriadas de vida (BENTO, 2012). Verifica-se, numerosos direitos inerentes a qualquer
cidadão no processo de seu desenvolvimento, fundamentais a manutenção da dignidade do ser
humano, violados ou limitados devido a percepção de que suas características não se ajustam ao
meio social que se encontram inseridos.

À vista disso, o segmento “T” presente na comunidade LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Transgêneros, compõe o grupo mais vulnerável em relação ao sistema jurídico-político brasileiro. Há
uma escassez de atos normativos vitais para um amparo adequado, passível de corrigir eventuais
disparidades sociais forçosamente condicionadas a essa população. Nesse viés, Costa (2012) relata
que a indiferença jurídica que inclui minorias ao “espaço livre de direito”, dota tais grupos e suas
demandas  de  invisibilidade,  contribuindo  para  sua  exclusão  e  isolamento  social,  enquanto
simultaneamente inviabiliza a transformação dos direitos fundamentais e imprescindíveis para uma
mudança desse status quo. Diante da abertura ocasionada pela falta de proteção jurídica, terceiros
negam-lhes o tratamento igualitário almejado, cujo o escopo é afastá-los de áreas historicamente
pautadas pela lógica cis, como o mundo corporativista.
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O trabalho é uma forma como o homem interage e transforma o meio ambiente, assegurando a
sobrevivência  e  estabelecendo  relações  interpessoais,  que,  teoricamente,  serviriam  para
reforçar sua identidade e seu senso de contribuição (BOM SUCESSO, 2002, p. 25).

Trata-se de um direito fundamental constitucionalmente garantido, um meio à construção e
formação  sadia  da  identidade  pessoal.  Ainda  assim,  não  se  é  auferido  oportunidades  à  citada
minoria sexual, tornando a inserção trabalhista um novo obstáculo dentre tantos outros já existentes.

Nesse ínterim, sabe-se que o Estado fora criado através do encontro de múltiplas vontades,
devendo prezar pela constituição de uma sociedade inclusiva, seja tutelando as relações sociais
desenvolvidas em seu território ou concebendo políticas públicas aos grupos que se encontram
marginalizados, em condições periféricas.

Justamente, a presente pesquisa busca compreender as barreiras que hoje são impostas pelo
mercado, e que inviabilizam a plena inserção desses indivíduos em postos formais de trabalho.
Acareando tais entraves sob a ótica dos direitos humanos, os princípios da igualdade e dignidade
humana, e todas as outras garantias e direitos fundamentais reconhecidos pelo Estado que, embora
ratificados na Constituição, não estão alcançando a concretude almejada.

Espera-se, portanto, levantar considerações pertinentes ao quadro descrito, indagação crucial
para o estabelecimento de uma sociedade mais justa e democrática, de acordo com os fundamentos
da República Federativa, e dos princípios que regem sua administração.

2 METODOLOGIA 

Serão empregadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Com o levantamento
de referências coletadas em livros, doutrinas, artigos científicos e periódicos em jornais e revistas de
Direito,  objetivando  alicerçar  os  conceitos  que  margeiam o  problema analisado.  Em relação ao
conteúdo documental ora sintetizado, leis, normas nacionais e estrangeiras, assim como, sentenças
e  jurisprudências  alusivas  ao  tema,  incorrerão  na  explicitação  jurídica  da  vulnerabilidade  e
estigmatização trans.

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 O QUE É SER TRANSGÊNERO - CONCEITO, HISTORICIDADES E PATOLOGIZAÇÃO

Para que seja possível delinear os sujeitos que por acaso se amparem no aludido trabalho,
faz-se precípuo analisar, em um primeiro momento, o que é ser um cidadão transgênero.

Conforme afirma Foucault  (1985,  apud BENTO 2012) a distinção entre gêneros,  baseada
simploriamente pela presença de órgãos genitais  femininos ou masculinos,  data do século XIX.
Neste  período  histórico,  o  sexo  ditava  as  atitudes  comportamentais  coletivamente  esperáveis,
vinculando-as  de  forma  absoluta  a  biologia  dos  corpos.  Mesmo  sendo  comumente  fixado  uma
correlação entre corpo e identidade de gênero, como acima descrito, tratam-se de termos distintos
que  não  se  confundem,  porquanto  o  “sexo”  recai  sobre  as  características  fisiológicas  do  ser,
“gênero”  está  ligado  às  construções  de  ordem  social,  designadas  ao  nascimento.  Assim,  a
identidade de gênero nem sempre se encontra aparelhada ao sexo biológico, podendo apresentar-
se oposta a ele.

Os  indivíduos  que  se  adéquam,  em  seu  crescimento,  ás  características  de  gênero
socialmente postas desde o nascer são abrangidos pelo termo “cisgênero”, no tempo em que os que
apresentam qualquer discordância, a denominação “transgênero”.
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Hoje, devido seu caráter amplo, diversas manifestações identitárias transitam sobre o campo
“transgênero”,  englobando  transexuais,  travestis,  drag  queens,  drag  kings,  andróginos,
crossdressers, etc. A vivência do gênero também se amolda a referida dimensão, resultando em
duas expressões díspares dessa condição:  Identidade (caracterizando transexuais e  travestis)  e
funcionalidade,  um  caráter  artístico  (constituído  por  crossdressers,  drag  queens/  kings  e
transformistas) (JESUS, 2012).

Cógnito que a violência perpetrada aos primeiros se mostra mais impetuosa, visto que suas
expressões se sobressaem aos papéis de gênero de forma mais explícita, abrangente e contínua,
torna-se imperioso discutir sobre suas vivências com mais afinco. Sendo, portanto, o objetivo central
deste estudo.

Se etimologicamente a palavra trans significa “através” ou “além de”, sentença estritamente
relacionada  à  ruptura  da  apreensão  de  corpo-sexo-gênero,  pênis-homem-masculino  e  vagina-
mulher-feminina, historicamente se verificou uma marginalização dos corpos que fogem aos padrões
heterocêntricos e cisnormativos, assim que se há uma constatação dessa subversão.

Com propósito  de  acareação,  operando  sobre  as  pesquisas  de Costa  (2012)  referente  à
população LGBT, é como se a caracterização da transgeneridade como uma disfunção mantivesse
os  valores  segregacionistas  que  contribuíram  para  uma  patologização  da  homossexualidade
durante, primordialmente, os séculos XIX e XX. Ao compreender a “inversão sexual”  como uma
afecção médica-psíquica tendente a cura e inserida no Código Internacional das Doenças (CID),
invariavelmente se sustentou juízos de reprovação fundados em preconceitos internos, como hoje o
fazem,  em relação  à  identidade  trans.  Assim,  ao  serem tidas  como manifestações  patológicas,
jamais podem vir  a  ser  objeto de matérias legais com o desígnio de legitimar suas expressões
sexuais, apenas as controlarem.

Atualmente,  a  Associação de  Psiquiatria  Norte-Americana  define  todas as  expressões de
gênero que não se condicionam ao padrão cis como uma “disforia de gênero” clinicamente adversa e
diagnosticável. Embora tenha realocado tais expressões em seu Manual de Diagnóstico e Estatística
de  Transtornos  Mentais,  continuam  os  entendendo  como  uma  patologia  tratável.  Por  parte  da
Organização  Mundial  da  Saúde,  embora  venha  se  posicionando  sobre  a  despatologização  do
indivíduo transgênero, o CID-10, principal manual de doenças e problemas de saúde, ainda aborda o
transexualismo (F640), o travestismo bivalente (F641), o transtorno de identidade sexual na infância
(F642), transtorno não especificado da identidade sexual (F649) e outros transtornos da identidade
sexual (F648) categorizados, descritos e especificados.

Já no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, em sua portaria nº 1.955/2010, considera ter o
indivíduo transexual um “desvio psicológico” permanente de identidade sexual,  além de, em seu
texto, esboçar os desejos de se adequar a imagem externa ao sentimento interno como “distúrbios”,
contínuos e persistentes. O “transgenitalismo”, termo presente e por si só preconceituoso, depende
de  um  diagnóstico  médico  fornecido  por  equipe  multidisciplinar  rígida.  Uma  diagnose  de  suas
identidades, que fomenta diretamente a construção de um entendimento doentio, ao qual o indivíduo
transgênero se encontra condicionado de forma estereotipada.

Assim, pronuncia Bento (2012, p. 45) que, ao se articularem fora da amarração de gênero
habitualmente  pregada,  social  e  clinicamente,  são  “analisadas  como  identidades  transtornadas,
anormais,  psicóticas,  aberrações  da  natureza,  coisas  esquisitas”.  Patologização  refletida  por
comportamentos segregantes coletivamente perpetuados, autenticando o discurso transfóbico que
se encontra subsidiado pela medicina moderna com seus manuais, “não garantiu direitos de fato,
mas impôs um modelo para se pensar a transexualidade como experiência catalogável, curável e
passível de normalização.” (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 574).
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Deste  modo,  ao  manter  determinadas  expressões  humanas  em  nível  de  enfermidade,
anômala e disforme da padronicidade dos corpos, desenvolvida e firmada, tão somente pela via
social, quase que unanimemente, como se o estado natural estivesse presente apenas na dicotomia
do  ser  homem  ou  ser  mulher,  contribuiu  na  valoração  negativa  dessas  pessoas,  ensejando  a
violação da dignidade humana, quando nem o Direito pode ou não quer, reconhecer e resguardar
suas individualidades como sujeitos, e seus direitos fundamentais como cidadãos.

3.2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

O princípio da dignidade da pessoa humana localiza-se apadrinhado de modo expresso na
Constituição  Cidadã.  Em seu  artigo  1º,  estabelece-a  como  um dos  fundamentos  da  República
Federativa do Brasil.

Tal axioma na filosofia kantiana posiciona o homem como um fim em si mesmo, não mero
objeto capaz de servir como mecanismo para obtenção alheia de determinadas vontades, mas um
ser dotado de uma razão particular, que lhe distingue por natureza e o situa acima de qualquer preço
ou equivalência (KANT, 2007). Pode ser compreendido como uma:

Qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do
mesmo respeito  e  consideração  por  parte  do  Estado  e  da  comunidade,  implicando,  neste
sentido,  um complexo  de  direitos  e  deveres  fundamentais  que assegurem a  pessoa tanto
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as
condições existências mínimas para uma vida saudável,  além de propiciar e promover sua
participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão
com os demais seres humanos (SARLET, 2006, p. 60).

No mesmo sentido, compete ao Estado conceber recursos para o íntegro usufruto desta
dignidade, pois compõe multifários aspectos, direitos irrenunciáveis e inalienáveis ínsitos, hábeis a
frutificar materialidade ao sistema normativo. Para tanto, há de se apanhar da realidade fática a
fonte inspiradora que lhe edifica o conteúdo requerido (LEDUR, 1998), não podendo se falar que a
dignidade humana faz-se presente quando não suficientemente assegurado e reconhecido, todas
às  garantias  fundamentais  necessárias  para  um  completo  bem-estar  físico,  moral  e  social
(SARLET, 2006).

A  despeito  desses  direitos,  o  trabalho  considerado  digno  compõe  posição  de  suma
importância, dado que através desta liberdade o homem se realiza como digno e elementar para
sua própria comunidade.

3.3 DIREITO AO TRABALHO DIGNO: PERSPECTIVA NO ÂMBITO INTERNO E EXTERNO

Viabilizando o provimento pessoal na conquista de recursos indispensáveis para o exercício
sadio  das  próprias  vivências,  o  princípio  da  valorização  do  labor  humano  constitui  encargo
inarredável ao engendramento de uma existência tida como digna.

Destarte, o poder constituinte de 1988 não se eximiu de explicitar sua magnitude, em seu art.
6º, içou-o à categoria de direito social, igualmente o fez em relação à saúde, educação, moradia,
transporte, etc. Também normatizou o reconhecimento do trabalho humano e da livre iniciativa como
preceito  da  ordem  econômica  e  social,  aspirando  um  conjunto  de  diretrizes  cruciais  para  que
houvesse promoção do pleno emprego, e manutenção de ofícios em condições apropriadas.

Em todo caso, a seara internacional determina que o direito ao trabalho, neste compreendido
o digno e decente, concerne a uma “condição fundamental para a superação da pobreza, a redução
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das  desigualdades  sociais,  a  garantia  da  governabilidade  democrática  e  o  desenvolvimento
sustentável” (OIT, 1999).

Ainda trabalhando sobre  às  diretrizes  da Organização Internacional  do Trabalho -  OIT,  a
"Convenção sobre Política de Emprego" adotada em 1964 e ratificada pelo Brasil em 1969, delibera
que  as  políticas  públicas  que  objetivam  estimular  o  crescimento  econômico  e  diminuir  o
desemprego/  subemprego devem potencializar  a geração de empregos,  dos quais precisam ser
produtivos e livremente elegidos.  Diz respeito a:

Um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade,
equidade e  segurança,  e  que  garanta  uma vida  digna  a  todas  as  pessoas que  vivem do
trabalho  e  a  suas  famílias.  Permite  satisfazer  às  necessidades  pessoais  e  familiares  de
alimentação,  educação,  moradia,  saúde  e  segurança.  Também  pode  ser  entendido  como
emprego de qualidade, seguro e saudável, que respeite os direitos fundamentais do trabalho,
garanta proteção social quando não pode ser exercido (desemprego, doença, acidentes, entre
outros) e assegure uma renda para a aposentadoria. [...] Um elemento central e transversal do
conceito de trabalho decente é a igualdade de oportunidades e de tratamento e o combate a
todas as formas de discriminação - de gênero, raça/ cor, etnia, idade, orientação sexual, contra
pessoas com deficiência, vivendo com HIV e Aids etc. (OIT, 2008 apud ALVES, 2010, p. 335).

Outrossim, a Organização das Nações Unidas,  em seu artigo XXIII,  sintetizou através da
Declaração de Direitos Humanos (1948, p. 12) que “todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre
escolha  de  emprego,  a  condições  justas  e  favoráveis  de  trabalho  e  à  proteção  contra  o
desemprego.”

Já o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em vigor no Brasil a
partir de 1992, advindo do Decreto nº 591, dispõe em seus artigos 6º e 7º que:

Art.  6º,  1.  Os  Estados  Partes  do  presente  Pacto  reconhecem  o  direito  ao  trabalho,  que
compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um
trabalho livremente escolhido ou aceito,  e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar
esse direito.
2. As medidas que cada Estado Parte do presente Pacto tomará a fim de assegurar o pleno
exercício  desse  direito  deverão  incluir  a  orientação  e a  formação técnica  e  profissional,  a
elaboração de programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento
econômico,  social  e  cultural  constante  e  o  pleno  emprego  produtivo  em  condições  que
salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais.

Além de, igualmente, manter o trabalho como um direito humano, demanda uma atividade
prestativa  por  parte  do  Estado.  Não  se  deve  apenas  garantir  empregos  dignos  e  livremente
escolhidos ou aceitos, mas contribuir para o desenvolvimento e formação pessoal do trabalhador,
possibilitando  que  todos  tenham,  de  forma  justa,  alternativas  e  oportunidades  ao  comporem
atividades empregatícias formalizadas.

Esse mesmo documento ainda demonstra uma preocupação em relação às condições que
um trabalho digno envolve, atentando em estabelecer que:

Art. 7º. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de
condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente:

a. Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores:
i. Um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor,

sem qualquer distinção; [...]
ii. Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade com as

disposições do presente Pacto;
b. A segurança e a higiene no trabalho;
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c. Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu Trabalho, à categoria
superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as de tempo de trabalho
e capacidade;

d. O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas
remuneradas, assim como a remuneração dos feridos. 

A proteção ao trabalho nessas condições significa um conjunto mínimo de direitos em relação
ao  trabalhador.  Negar  sua  obtenção  é  negar  os  direitos  humanos  e  todos  os  princípios
constitucionais, dentre eles a intrínseca dignidade da pessoa humana (BRITO FILHO, 2004 apud
ALVES,  2010).  Desse  modo,  deve  o  Estado  garantir  postos  laborais  efetivos  e  dignos,
impreterivelmente dispostos de forma isonômica e igualitária.

3.4 A REALIDADE DO INDIVÍDUO TRANSGÊNERO FRENTE O MERCADO DE TRABALHO
FORMAL

Como constatado através das proposições acima traçadas, entende-se o trabalho como um
direito  de  todo  cidadão.  Tange  ao  Estado  outorgar  medidas  que  estimulem  o  crescimento
econômico, tendo em vista a criação de atividades laborais adequadas, em conformidade com as
diretrizes internacionais públicas adotadas constitucionalmente.

Por conseguinte, consoante preconiza a Organização Internacional do Trabalho, para que se
tenha  firme  um  espaço  digno,  capaz  de  prover  e  sustentar  o  respeito  à  vida  humana,  faz-se
obrigatório elaborar providências isonômicas, planejando incorporar quem manifeste interesse de se
posicionar no mercado de trabalho formal, independente das características que possam vir a lhes
diferir nesse meio.

Contudo, ao se jogar luz a população transgênero, averígua-se que, não obstante estejam
pouco presentes no universo das ocupações formais, deixando de serem beneficiados e amparados
por  diversos  direitos  trabalhistas  arduamente  conquistados,  não  raras  vezes,  também  lhe  são
afastados  as  oportunidades  de  perfazer  sua  capacidade  de  desenvolvimento  e  escolha  no
desempenho de suas atividades. Sobre o tema, Santiago (2016) questiona “quantas pessoas trans
você já viu trabalhando numa padaria, balcão de farmácia ou no mesmo lugar que você?”.

Pesquisas da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA apud BUSIN, 2015, p.
23) revelam que 90% dessa população encontra, como forma de prover subsistência, o mercado
ilegal de prostituição no Brasil.

Tal quadro remonta a uma série de preconceitos e discriminações vivenciadas rotineiramente
em  casa,  na  escola  e  em  suas  relações  sociais.  Laporta  (2016),  em  depoimento  ao  Correio
Braziliense, discorre:

Para pessoas trans, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho começa bem antes do
momento de procurar  emprego e distribuir  currículo.  São pessoas que não conseguem se
manter nem na educação básica, porque as escolas são muito permeadas por transfobia, e
sofrem violência em casa também. Por causa disso, elas não têm acesso à educação superior
ou ao concurso público, por exemplo.

Bento (2012) reconhece o ambiente escolar como uma das fases mais críticas aqueles que se
estruturam fora do binarismo de gênero. As escolas mantêm-se como uma peça crucial e hostil a
produção de identidades abjetas, inábil  a lidar com multiplicidades, com o outro entendido como
transgressor  dos valores hegemônicos.  Alheia às discriminações,  a  instituição passa a ser  vista
como um espaço de terror. A interrupção dos estudos alimentada por um desejo vil de exclusão, de
fato, expulsa tais pessoas desses locais.
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Apesar disso, uma educação de qualidade, com formação técnica e profissional, também não
assevera uma realidade distinta. Nesses casos:

A  diferença  em  relação  ao  padrão  dominante,  heteronormativo,  avesso  à  diversidade  de
características e situações da vida, fala mais alto do que as competências que deveriam ocupar
um lugar central na escolha de pessoas para o trabalho (OIT; UNAIDS; PNUD, 2014, p. 15)

É como se os divergentes sexuais e de gênero só pudessem existir em espaços específicos,
em  clínicas  e  nos  compêndios  do  saber  médico  (BENTO,  2012).  Sua  visibilidade  se  atém,
unicamente, a uma cadeia de violências que perpassa as relações familiares e estudantis, atingindo
diretamente suas oportunidades e tendo como máxime de exemplificação o âmbito trabalhista.

Em  um  mundo  onde  as  ocupações  são  exercidas  em  conjunto  com  a  apresentação  e
conservação da imagem pessoal, a ambiguidade de gênero presente em seus corpos passa a ser
vista  como  algo  capaz  de  prejudicar  o  desempenho  das  funções  dispostas,  e  dado  tamanha
estrutura corporativa segmentada pelo binarismo cis, qualquer ser que pretere tais valores enfrenta
uma dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal e seus nichos (ADELMAN et al., 2003).

Tais fatores impulsionam o ostracismo que aflige suas identidades. Cordeiro e Vieira (2012)
são  enfáticos  ao  analisarem a  experiência  de  vida  da  população  travesti,  ao  qual  cinge-se  de
repulsa,  bullying,  agressões  e  preconceito.  Postos  à  margem da  sociedade  são  compelidos  ao
mercado informal, em uma pesquisa empírica com travestis e transexuais femininas de diversas
localidades,  Adelman  et  al.  (2003,  p.  84)  registraram,  por  exemplo,  atividades  de:  “costureira,
balconista,  manicure, cozinheira,  secretária,  recepcionista,  faxineira, babá, lavadeira,  cabeleireira,
auxiliar  de escritório,  telefonista,  copeira”.  Empregos exclusivamente subalternos e femininos,  de
baixo status, pouco remunerados e demasiadamente instáveis, onde a transgeneridade pode ser
moderadamente tolerada (ADELMAN et al., 2003).

Correlatamente,  a  prostituição  apresenta-se  como  uma  alternativa  de  sobrevivência
sistematicamente imposta, munida por necessidade e escassez. O mercado não compreende suas
condições, incutindo aos mesmos o papel da exclusão, do submundo (CORDEIRO E VIEIRA, 2012).

A  composição  de  um  trabalho  livremente  escolhido  e  aceito  tem  sido  cerceada  a  duas
possibilidades,  ambas  degradantes,  desumanas  e  indignas:  O  subemprego,  sem  garantias
fundamentais  para  o  exercício  sadio  das  atividades  fortuitamente  dispostas,  ou  a  rua  e  suas
mazelas. 

Raras exceções fogem desta realidade, muitas vezes, devido a alteração de gênero ter-se
constituído após admissão de um espaço no mercado formal. Nessas situações, o posicionamento
transfóbico  comumente  atrelado  às  políticas  empresariais  tornam-se  explícitos,  mesmo que não
sejam expressamente declarados. Caso constato, por exemplo, no município de Itú, em São Paulo,
onde um trabalhador fora mantido na ociosidade, sem qualquer função, após apresentar-se como um
cidadão transgênero.

No  presente  caso,  a  prova  oral  demonstrou  que  o  trabalhador,  após  assumir  sua
transexualidade,  foi  afastado do trabalho pelo seu superior  hierárquico,  sem que houvesse
justificativa convincente para isso, eis que a própria testemunha patronal admitiu que no setor
de ambulâncias não faltava serviços e que existem uma ou duas ambulâncias reservas (TRT
(15º Região). RO nº 0078000-40.2008.5.15.0018. 3º Turma. Relator Des. Federal do Trabalho
Lourival Ferreira dos Santos. DJ 01.06.10).

Quando  nos  referimos  a  inserção  e  manutenção  desta  comunidade  em  empregos  que
satisfaçam suas pretensões, isto é, em atividades agregantes, tanto em relação às oportunidades de
crescimento fornecidas quanto  ao desenvolvimento  pessoal  que transcorrem,  surpreendemo-nos
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com  tamanha  exclusão.  A  distinção  aplicada  em  suas  trajetórias  tem  de  ser  minimizada  com
medidas que protejam sua situação vulnerável, aspirando que a igualdade, formalmente talhada na
Constituição Federal, venha alcançar o cunho real inicialmente almejado.

3.6 ASPECTO MATERIAL DA ISONOMIA: O PRINCÍPIO DA IGUALDADE COMO REGULADOR
SOCIAL

Soldado como um direito fundamental, o princípio da igualdade formal, tutelado pelo caput do
artigo  5º,  da  Constituição Federal,  salvaguarda que todos serão tratados de maneira  igualitária
perante a lei, sem qualquer distinção por mera conjectura arbitrária, aleatória e descabida.

Todavia,  há  diversas  características,  extrínsecas  e  intrínsecas,  a  cada  ser  humano  que,
naturalmente,  constituem  desigualdades  a  serem  ponderadas  em  determinadas  situações,
objetivando corrigir eventuais disparidades que se apresentam e tornam as relações injustas, ao
invés de equânimes. Por exemplo, não se pode garantir que, ante uma vaga em estipulada empresa,
indivíduos  transgêneros  terão  as  mesmas  oportunidades  de  efetivação  que  os  candidatos
cisgêneros  ali  interessados,  ainda  que  possuam  formações  idênticas.  A  transfobia  cerca  tais
possibilidades, demandando uma atenção diferenciada por parte do Estado.  Nesse sentido, Kelsen
(1998, p. 54) postula:

Quando  os  indivíduos  são  iguais  —  mais  rigorosamente:  quando  os  indivíduos  e  as
circunstâncias externas são iguais —, devem ser tratados igualmente, quando os indivíduos e
as circunstâncias externas são desiguais, devem ser tratados desigualmente.

O  aspecto  material  deste  princípio  visa  regular  assimetrias  e  desequilíbrios  comumente
perpetrados pelo ambiente social. Mastrantonio (2009, p. 140) destaca que "o princípio da igualdade
reflete a dignidade humana, entretanto, não viola a igualdade o fato de que, em decorrência de
diferenças que uns grupos apresentam em relação a outros, seja dado tratamento jurídico diverso a
uns e a outros".

Logo,  há  um  vasto  arsenal  de  medidas  aptas  a  remodelar  substancialmente  todas  as
desigualdades  apresentadas  neste  tópico,  conquanto  os  indivíduos  transgêneros  tenham  sido
reiteradamente negligenciados pelo Estado no que toca matérias de cunho protetivo e assistencial
que tanto carecem, em especial, as canalizadas aos meios de produção.

3.5 PROTEÇÃO ESTATAL, LEGISLAÇÃO PERTINENTE, GRUPOS DE APOIO 

Toda ordenação jurídica  e  legal  congloba em seu cerne valores  usualmente  apensos ao
quotidiano gregário. Afinal, a elaboração de leis, decretos, regulamentos e/ ou resoluções só escoa
tangibilidade às pretensões coletivas, relevantes e, de certa forma, universais.

A voz política, portanto, afigura-se subordinada aos anseios sociais majoritários, nas mãos de
“heterossexuais,  brancos,  homens masculinos, membros da elite econômica/ intelectual/  política”
(BENTO,  2012,  p.  164).  Em consequência,  a  gênese  legislativa  pende  ao  mais  conveniente  e
vantajoso aquele que detenha tal poder público, relegando das discussões políticas às minorias que
não obtiveram representantes solícitos às suas demandas. É como se não houvesse espaço para o
pleito de direitos distantes do arquétipo geral firmado socialmente.

Neste  caso,  está-se  diante  de  uma  ação  ilegítima,  porquanto  fundadas  numa  acepção
discriminatória - impossível de ser enfrentada facilmente pelos grupos - e antidemocrática - já
que exclui a minoria do processo constitutivo dos direitos fundamentais (COSTA, 2012, p. 130).
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No  geral,  o  Estado  guarda  pleno  conhecimento  das  violações  que  intercorrem  em  seu
território,  mas  abstém-se  desinteressado,  deixando-os  a  mercê  de  projetos  privados,  mas  tão
unusuais quanto. 

Neste campo, todos os programas e políticas pontuais identificadas agem de maneira símile.
Primeiro  estimulam a  conclusão  do  ensino  básico  e  médio,  conforme  o  caso,  para  mais  tarde
promoverem a formação e reintegração socioprofissional por intermédio de estratégias instrucionais
direcionadas ao desenvolvimento da consciência cultural.  No Rio de Janeiro,  o Projeto “Damas,
Identidade  e  Cidadania”  (2017)  provê  aulas  de  direitos  humanos  intrínsecos  às  relações
interpessoais. Já a “Transvest” (2017), em Belo Horizonte, criou um espaço para ministrar oficinas
artísticas, implementar pré-vestibulares e supletivos, e disponibilizar vários cursos de idiomas. A
única iniciativa eminentemente pública voltada exclusivamente ao público transgênero, encontra-se
no Estado de São Paulo.

Batizado de “Transcidadania (2017),  o programa age em vertente dupla: Transfere renda,
pendente execução de atividades básicas e capacitivas que também oferta. No valor de R$ 983,55
reais,  o auxílio monetário intenta propiciar autonomia financeira aos participantes, para que não
tornem a ocupar-se em empregos arriscados e insalubres, por pura e imposta necessidade.

Em que pese oportuno e preciso, atuar tão somente no aperfeiçoamento técnico e pessoal,
visando ultrapassar as exigências comumente interpostas pelo mercado de trabalho, jamais fasear-
se-á  sozinha,  diligência  razoável  e  autossuficiente  a  prover  uma inversão  dos  óbices  que  lhes
acometem.

Convém  ressaltar  às  diretrizes  da  Convenção  Internacional  nº  111,  do  qual  o  Brasil  é
signatário insidioso. 

Art.  2º.  Qualquer  Membro  para  o  qual  a  presente  convenção  se  encontre  em  vigor
compromete-se a formular e aplicar uma política nacional que tenha por fim promover,  por
métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de oportunidade e de
tratamento em matéria de emprego e profissão, com objetivo de eliminar toda discriminação
nessa matéria.

Mister, assim, garantir a isonomia formalmente instituída no texto Constitucional, tencionando
sobrepujar  à  precariedade  de  políticas  públicas  inclusivas,  por  medidas  e  ações  afirmativas
praticáveis e capazes de parir mudanças concretas no espaço factual. 

A garantia constitucional da isonomia serve de parâmetro para garantir aos grupos vulneráveis,
que se encontram à margem da convivência social e da experiência democrática na sociedade
política, o acesso às iguais oportunidades mínimas de trabalho, de participação política, de
cidadania criativa e comprometida.  Desse modo, a atuação transformadora e igualitária da
ação afirmativa possibilita a concretização do princípio da igualdade previsto na Constituição
Federal. Ou seja: somente com uma conduta ativa, positiva, afirmativa é que se pode ter a
transformação social  buscada como objetivo  fundamental  da República  (MASTRANTONIO,
2009, p. 144).

Fronte desmedido preconceito, concorrentemente tem-se como inexorável fortalecer o aparato
jurídico-penal acerca das discriminações investidas no ambiente empresarial.  

4 CONCLUSÕES

Diante das questões presentemente articuladas, conclui-se que os espaços formais de labor
ainda seguem profusamente apartados da coletividade trans, conservando estigmas histórico-sociais
que exacerbam os preconceitos que lhe são diretamente imputados. Se a contumaz intolerância de
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gênero alavanca impactos danosos e gradativos às já raras chances que o mercado lhes provê, o
âmago constitucional que opera rente ao princípio da dignidade humana resta-se por certo infringido.

Firmando cenários de extrema vulnerabilidade, latente e ostensiva transfobia afugenta-os aos
limites  do incerto.  São sujeitos  que não possuem,  na maioria  das vezes,  amparo  familiar.  São
obrigados a tolerar escárnios e gozações nas instituições de ensino. São vistos, e analisados como
pacientes enfermos. Tratados como produtos, sem direitos ou garantias que tornem o perfazimento
digno, qual seja os anseios e objetivos que visam alcançar.

Nota-se  que  poucos  buscam,  e  não  muito  se  faz  visando  alterar  os  impasses  que
hodiernamente  os  afetam,  dado  a  minoria  que  constituem.  Alguns  programas  esparsos  de
organizações privadas posicionam-se fomentando atividades de capacitação técnica, mas não são
capazes de garantir vagas concretas, feito que, nos dias atuais, resta inteiramente condicionado a
benevolência das empresas, firmas e companhias nacionais.

Isto pois,  há inexistência de políticas congruentes a prosperar uma justiça social  cômoda,
passível de salvaguardar tanto dignidade humana, como o princípio da igualdade formal,  ambos
insertos na Constituição como direitos fundamentais e imprescindíveis.

Através deste ponto de vista, faz-se necessário esmiuçar outros sistemas político-jurídicos,
considerando soluções extensíveis.  Porventura,  compreender o modo pelo qual  se é solvido tal
quadro, às legislações e programas já empregues em outros países, contribua para que alcancemos
métodos eficazes, e de fato, transformadores desta pungente realidade social.
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