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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo abordar a proteção e direito ao uso do nome social dos 

trabalhadores trans (transexuais, transgêneros e travestis) no ambiente laboral. O Código Civil 

brasileiro, lei nº 10.406/02, estabelece o nome como um dos direitos da personalidade, estes que 

são intransmissíveis e irrenunciáveis. O uso do nome social tem grande relevância não só do ponto 

de vista individual, mas encontra-se vinculado a aspectos de natureza coletiva e sociocultural, 

haja vista adequar-se à verdadeira identidade de gênero do sujeito, com vistas a mitigar possíveis 

atos discriminatórios. Ainda, sendo um direito fundamental, é preciso repensar formas de inserção 

no mercado de trabalho para os trabalhadores acima identificados, historicamente marginalizados 

em razão de sua orientação sexual ou inadequação de seu sexo físico ao psíquico. Assim, sendo 

a discriminação no local de trabalho uma forma de negar ao trabalhador a igualdade mínima não 

só para o acesso, como também para a manutenção desse trabalho, é preciso garantir que este 

tenha o direito a sua identidade real, posto que sem liberdade de orientação sexual, o indivíduo 

não se realiza e não tem assegurada a sua dignidade humana. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Nome Social.  Gênero e Trabalho. Direito. 

 

ABSTRACT: This study aims to address the protection and right to use the social name of trans 

workers (transgender, transsexuals and transvestites) in the work environment. The Brazilian 

Civil Code, Law 10.406/02, establishes the name as one of the rights of personality, these are 

non-transferable and inalienable. The use of the social name has great importance not only from 

the individual point of view, but is linked to aspects of collective and socio-cultural nature, given 

suit the true identity of the subject's gender, in order to mitigate possible discriminatory acts. Even 

being a fundamental right, it is necessary to rethink insertion forms for the above identified 

employees, historically marginalized because of their sexual orientation or inadequacy of their 

physical sex to psychic. Therefore with discrimination in the workplace is a way to deny the 

employee the minimum equal to not only access, but also to maintain this work, it must ensure 

the right to their real identity, since without freedom of sexual orientation, the individual does not 

take place and have not guaranteed their human dignity. 
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INTRODUÇÃO 

 

As leis são criadas e aplicadas visando regular o comportamento humano, ao ponto de 

que seja possível o desenvolvimento coletivo longe da barbárie, bem como minimizar as 

expressões de vulnerabilidades criadas pelas relações humanas. Entretanto, toda construção 

legislativa decorre de alguma base moral arraigada de costumes e, muitas vezes, essa construção 

reproduz discursos de intolerância e desigualdade. 

Com o decurso do tempo, o direito vê-se em choque com os novos sujeitos de direitos 

que emergem a partir da própria flexibilização da sociedade. Na medida em que os preconceitos 

são disseminados, os direitos individuais vão rapidamente sendo diluídos em acepções de certo 

ou errado, aceitável ou não aceitável. 

No contexto da insurgência de movimentos sociais, ante os processos de extrema 

intolerância religiosa e política vivenciados, o presente trabalho pretende analisar não somente 

o papel do Estado frente às demandas dos sujeitos trans (transexuais, transgêneros e travestis), 

mas de que forma o mercado de trabalho recepciona (ou não) esses trabalhadores, 

principalmente assegurando-lhes o direito ao uso do nome social no ambiente laboral, haja vista 

que este vínculo impregnado de discriminação é uma forma de negar ao trabalhador a igualdade 

mínima não só para o acesso, como também para a manutenção desse trabalho. 

Dessa forma, é imprescindível que o Estado garanta a proteção à identidade do 

trabalhador “trans” como premissa para defesa dos direitos da personalidade do trabalhador, de 

modo que se concretize um ambiente de trabalho saudável. 

 

GÊNERO E IDENTIDADE “TRANS”: DIREITO AO NOME COMO VERTENTE DA 

DIGNIDADE HUMANA. 

 

O historiador e sociólogo Jeffrey Weeks elucida que “embora o corpo biológico seja 

o local da sexualidade, estabelecendo os limites daquilo que é sexualmente possível, a 

sexualidade é mais do que simplesmente o "corpo”.2 Sua argumentação pauta-se em 

questionamentos sobre as possíveis diferenças físicas entre os corpos, as expectativas sociais e 

a manifestação de desejo dos indivíduos. Ou seja, as discussões de gênero emergem a partir dos 

                                                             
2   WEEKS, Jeffrey. O corpo e a sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (org.). O corpo educado: pedagogias 

da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, In: FERNANDES, Maria das Graças Melo. O corpo e a 

construção das desigualdades de gênero pela ciência. Rio de Janeiro: Physis, v. 19, n. 4, p. 1051-1065, 2009.   

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-7331200900040000 
8&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  01 jun.  2016. 
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estudos sobre o corpo e os significados que lhes são atribuídos. 

Aprofundando-se no tema a filósofa Judith Butler defende que gênero significa “a 

estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura 

reguladora altamente rígida”.3 Assim, o conceito de masculino e feminino são reproduções de 

práticas que servem para definir ambos os gêneros.  

A autora cria o conceito de “gêneros inteligíveis”, eis que a significação dada aos 

corpos e aos comportamentos é construída a partir do relacionamento social. Nesse aspecto, 

somente é compreendido dentro dos padrões sociais pertinentes àqueles gêneros que 

apresentam coerência com as normas existentes, em relação a sexo, gênero, prática sexual e 

desejo.  

Gênero refere-se à identificação adotada por uma pessoa de acordo com seus genitais, 

psicologia ou seu papel na sociedade, sendo comumente utilizado os termos homem ou mulher. 

De acordo com as ciências sociais e a psicologia, ainda que gênero seja usado como sinônimo 

de sexo refere-se às diferenças sociais, conhecidas como papel de gênero. Para tanto são 

encontradas como exemplo expressões como "mulher feminina" ou "homem másculo" que 

exaltam características comportamentais dos indivíduos para além de sua morfologia física.    

De acordo com Linamar Teixeira de Amorim,4 gênero serve para determinar tudo que 

é social, cultural e historicamente definido, e não é sinônimo de sexo. É mutável, pois está em 

constante processo de ressignificação devido às interações concretas entre indivíduos do sexo 

feminino e masculino. 

Historicamente, Simone de Beauvoir5 abriu um debate político ao contestar o 

determinismo biológico ou desígnio divino, partindo da premissa de que as pessoas se tornam 

algo, resultando na ideia de que não se nasce mulher, mas se torna mulher. Portanto, ao 

distinguir o componente social do sexo feminino do seu aspecto biológico, o feminismo 

posicionou os papéis de gênero como construídos socialmente, independente de qualquer base 

biológica. Dessa forma:  

 

considerando que as sociedades ocidentais possuem forte característica 

heteronormativa, em que o padrão estabelecido é o heterossexual, torna-se inteligível 
o gênero masculino e o feminino quando são orientados à manifestação do desejo 

sexual pelo sexo oposto. Assim, todos aqueles que não se “encaixam” nessa fórmula 

passam a ser incoerentes, o que cria um ambiente propício ao não reconhecimento 

                                                             
3   BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003, p. 59. 
4  AMORIM, Linamar Teixeira de.  Gênero: uma construção do movimento feminista? In: Anais II Simpósio 

Gênero e Políticas Públicas. Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/gpp/ pages/arquivos/Linamar.pdf>. 

Acesso em: 01 jun. 2016. 
5   BEAUVOIR. Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 489. 



4 

 

como pessoa no sentido da identidade de gênero. Cabe ainda pontuar que muitos dos 

estudos revelam a dicotomia de significação dada ao sexo e ao gênero a partir da 

matriz da heteronormatividade, entendida esta como “um conjunto de prescrições que 

fundamenta processos sociais de regulação e controle.6   

 

Nesse sentido, identidade de gênero é a maneira como alguém se sente e se apresenta 

para si e para a sociedade como masculino ou feminino, e também pode ser uma combinação 

de ambos, que independe do sexo biológico ou da orientação sexual. É a forma como 

reconhecemos a nós mesmos e desejamos que os outros nos reconheçam, que inclui aspectos 

relacionados a forma de agir, a maneira de se vestir, andar e falar.  

Ainda nessa seara, para o pesquisador Adriano Souza Senkevics, herdamos um 

discurso que naturaliza uma essência feminina e masculina concebida como eterna e universal, 

por consequência, inquestionável. Entretanto, "manter uma severa dicotomia entre sexo e 

gênero faz transparecer a ideia de que apenas um deles é construído (o gênero), relegando o 

sexo a uma posição segura e confortável da natureza",7 como se fosse plausível entender a 

natureza à parte de um conhecimento produzido sobre ela. 

É necessário enfatizar que constituição física dos indivíduos não determina essências 

ou naturezas femininas ou masculinas. Pois, certas acepções são aprendidas socialmente, 

modificando, por sua vez, a forma de compreensão do mundo. A partir disso, constrói-se todo 

um sistema simbólico sobre mulheres e homens que repercute em praticamente todos os 

aspectos das sociedades ocidentais, como por exemplo a divisão sexual do trabalho, a 

organização familiar, o acesso à educação, a violência sexual, etc:   

 
Uma decorrência dessa visão é que o gênero fica aberto à mudança histórica. Por mais 

que habitemos em uma sociedade que separa, de forma extremamente binária, um 

sexo masculino e um feminino, não podemos generalizar que todas as culturas, ao 

longo da história, adotaram tal perspectiva.8 

 

Ademais, como esclarece Senkevics, a visibilidade dos grupos homossexuais, 

bissexuais e transexuais tem ressaltado que, longe de lógicas imutáveis, as identidades de 

gênero e sexualidades são extremamente variadas, de forma que a presença do cromossomo 

"Y" é insuficiente para determinar o lugar social dos indivíduos. O mesmo raciocínio pode ser 

                                                             
6  ALEIXO, Mariah Torres. Corpo, gênero e sexualidade no judiciário paraense: violência doméstica e 

transgeneridade em perspectiva. 2014, p. 04. 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em 

Natal/RN, em 2014.  Disponível em: <http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1402021136_ 

ARQUIVO_Aleixo&Smith29RBA-GT.24.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
7  SENKEVICS. Adriano Souza. Corpo, gênero e ciência: na interface entre biologia e sociedade. In: Revista 

da Biologia, 27 dez. 2012, p. 16-21. Disponível em: <http://www.ib.usp.br/ revista/node/133>. Acesso em: 03 

jun. 2016. 
8  Id. Ibidem, p. 16-21. 
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feito com relação a personalidade, comportamento e aptidões. Nestes termos, cada vez mais 

esses casos reforçam a complexidade das relações de gênero e a inexistência de uma correlação 

fixa e linear entre o que se denomina e trata como sexo, gênero e orientação sexual. 

Não resta dúvida, que a sexualidade humana tem diferentes formas conforme as etapas 

de desenvolvimento pessoal do indivíduo, representando um conjunto de comportamentos que 

concernem à satisfação da necessidade e do desejo sexual, sendo entendida como algo inerente, 

que se manifesta desde o momento do nascimento até a morte:   

 

A sexualidade construída ao longo da vida, encontra-se necessariamente marcada pela 

história, cultura, ciência, assim como pelos afetos e sentimentos, expressando-se então 

com singularidade em cada sujeito. Se, por um lado, sexo é expressão biológica que 

define um conjunto de características anatômicas e funcionais (genitais e 

extragenitais), a sexualidade é, de forma bem mais ampla, expressão cultural. Cada 

sociedade cria conjuntos de regras que constituem parâmetros fundamentais para o 
comportamento sexual de cada indivíduo.9 

 

É inegável que esse significativo avanço doutrinário acerca da questão de gênero e 

sexualidade intensificou as lutas políticas por visibilidade, e estudos da sociologia, antropologia 

e outras áreas do conhecimento, aumentaram consideravelmente a compreensão acerca dessa 

temática. Atualmente, o termo LGBT’s designa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros. Embora a sigla refira-se à apenas seis sujeitos, é utilizada para 

identificar todas as orientações sexuais minoritárias e manifestações de identidades de gênero 

divergentes do sexo designado no nascimento.  

Debruçar-se na reflexão sobre a identidade desses sujeitos é condição sine qua non 

para assimilar sua própria história, sem a qual resta esgotada qualquer compreensão acerca da 

temática. Assim, é a partir desse entendimento, de como esses sujeitos se apresentam no 

movimento social e na sociedade, que será possível um debate dissociado de estigmas e 

conceituações pejorativas.  

Numa análise psicológica, Wiliam Siqueira Peres e Lívia Gonsalves Toledo, explicam 

que: 

 

A emergência da visibilidade das expressões que se diferenciam entre si marca 

especificidades que solicitam cuidados quando de suas conceituações, pois, nenhuma 

expressão identitária pode ser tomada como absoluta e/ou verdadeira, e nem de 

referência para comparações binárias e reducionistas, de modo a evidenciar a 

necessidade de pontuações sempre orientadas pelo contexto sócio-histórico e político 

nos quais as mesmas são produzidas. De modo bastante efêmero temos proposto como 

ponto de partida conceitual para as expressões travestis, transexuais e transgêneros, 

definições que se apresentam sempre em construção permanente e que deverão ser 

                                                             
9  BRASIL. Ministério da Educação. Orientação sexual. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ 

seb/arquivos/pdf/livro102.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2015. 
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aprovadas e reconhecidas pelas pessoas que experimentam situar-se nestas 

conformidades. Neste sentido, o tempo todo temos nos reportado à um diálogo com o 

movimento nacional das travestis, transexuais e transgêneros, de modo a defini-las de 

acordo com as suas recomendações.10  

 

E propõem os seguintes conceitos: 

 

Travestis são pessoas que se identificam com as imagens e estilos de gêneros 

(masculinos e femininos) contrários ao seu sexo biológico que desejam e se apropriam 

de indumentárias e adereços dessas estéticas; realizam com frequência a 

transformação de seus corpos por meio da ingestão de hormônios e/ou da aplicação 

de silicone industrial, assim como, pelas cirurgias de correção estética e de implante 

de próteses, o que lhes permitem se situar dentro de uma condição agradável de bem 

estar biopsicossocial; Transexuais são pessoas que não se identificam com seus 
genitais biológicos (e suas atribuições socioculturais), podendo, às vezes, utilizar da 

cirurgia de transgenitalização para construir suas expressões de gêneros em 

consonância com seu bem-estar biopsicossocial e político; Transgêneros são pessoas 

que temporariamente se caracterizam como o sexo oposto, na maioria das vezes com 

finalidades artísticas, lúdicas ou eróticas. Entre elas encontramos transformistas, drag 

queens, drag kings, crossdressers e outros (as). 11 

 

Partindo-se do pressuposto que é possível pensar em um conceito de homem ou mulher 

distintos de suas formas biológicas, numa análise sobre o papel social que cada um exerce junto 

à sociedade, resta ponderar como o ordenamento jurídico, e a sociedade lidam com a complexa 

seara das questões de gênero, de modo a mitigar violações à dignidade humana, tendo o direito 

ao uso do nome social pelos sujeitos “trans” como balizador da busca por um efetivo Estado 

Democrático de Direito. 

É cediço que é obrigação do Estado assegurar e proteger os direitos de seus cidadãos, 

indistintamente, posto não ser possível pensar em democracia sem igualdade, esta que tem que 

ser na lei e perante a lei: Assim: 

 

O princípio da isonomia se reveste de auto aplicabilidade. Esse princípio – cuja 

observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do poder público – 

deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminação e de extinguir 
privilégios sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da igualdade perante a 

lei. A igualdade na lei – que opera numa fase de generalidade puramente abstrata – 

constitui exigência destinada ao legislador que, no processo de sua formação, nela não 

poderá incluir fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem 

isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei já elaborada, traduz 

imposição destinada aos poderes estatais, que na aplicação da norma legal, não 

poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. 

A eventual inobservância deste postulado pelo legislador imporá ao ato estatal por ele 

elaborado e produzido a eiva de inconstitucionalidade.12 

                                                             
10   PERES, Wiliam Siqueira; TOLEDO, Lívia Gonsalves. Travestis, transexuais e transgêneros: novas 

imagens e expressões da subjetividade. Disponível em: <http://www.crpsp.org.br/portal/ 

comunicacao/cadernos_tematicos/11/frames/fr_expressoes.aspx>. Acesso em: 03 jun. 2016. 
11   Id. Ibidem. 
12  CARVALHO, Dimitri Braga Soares. Direito de família e direitos humanos. 1ª ed. São Paulo: CL EDJUR, 

2012, p. 135. 
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Entendendo que só através da garantia da igualdade é que uma sociedade plural pode 

se realizar como democrática, é que o direito ao uso do nome social pelos sujeitos “trans” vem 

como baluarte da garantia dos direitos humanos. 

O direito e a proteção ao nome advêm da ideia de que: 

 

Quando pronunciamos, ou ouvimos um nome, transmitimos ou recebemos um 

conjunto de sons, que desperta nosso espírito, e no de outrem, a ideia da pessoa 

indicada, com seus atributos físicos, morais, jurídicos, econômicos, etc. Por isso, é 

lícito afirmar que constitui o nome a mais simples, a mais geral e a mais prática forma 

de identificação.13 

 

O Código Civil brasileiro, lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, estabelece o nome 

como um dos direitos da personalidade, estes que são intransmissíveis e irrenunciáveis:  

 

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o 

sobrenome.  

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou 

representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção 
difamatória.  

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.  

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao 

nome.14 

 

O objetivo do nome é servir de identificação das pessoas no universo em que se 

encontram inseridas. Portanto, ao implantar e alegar que o nome é um direito da personalidade, 

o Código Civil não protege propriamente o nome, mas a pessoa e sua dignidade, que seriam 

entendidas através dele, bem como uma forma de organizar a sociedade.15   

É importante o entendimento de que o direito ao nome possui, ao mesmo tempo, 

interesse público e interesse privado, por isso sua função é tão importante. Nesse contexto, a 

legislação brasileira regula de forma específica o registro, a composição e a forma do seu uso. 

Ou seja, embora o nome seja um direito personalíssimo, o Estado não permite que o mesmo 

seja disposto imoderadamente. 

O nome social é o nome pelo qual os sujeitos “trans” preferem ser chamados 

cotidianamente, em contraste com o nome oficialmente registrado que não reflete sua 

identidade de gênero.  

Segundo a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

                                                             
13  VAMPRÉ, Spencer. Do nome civil. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia, 1935, p. 38. 
14  BRASIL. Planalto. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 02 jun. 2016.   
15  Importante apontar, que os direitos da personalidade são expressões da dignidade humana, alicerce do Estado 

Brasileiro, conforme art. 1º, III da CR. Além de desrespeitar a identidade, ofende-se a privacidade e a maneira 
de ser da pessoa humana, qualificando-a a partir de sua ‘forma” e não de sua “essência”. 
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Transexuais,16 no Brasil, a Universidade Federal do Amapá foi pioneira na adoção do nome 

social para seus alunos. Há iniciativas no mesmo sentido em andamento em outros estados. 

Atendendo às necessidades do movimento LGBT’s, especialmente dos grupos 

travestis e transexuais, a Universidade Estadual do Piauí – UESPI, a partir de requerimento 

formulado pelo Grupo Matizes, aprovou a Resolução nº 056/2014 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CEPEX. Conforme seu preâmbulo, a referida resolução estabelece, em 

seus 05 artigos, o direito ao uso do nome social por travestis e transexuais para fins de registros 

acadêmicos no âmbito daquela universidade17. Ainda nesse mesmo Estado, a Lei Estadual 

nº 5.916, de 10 de novembro de 2009, assegura às pessoas travestis e transexuais a identificação 

pelo nome social em documentos de prestação de serviço quando atendidas nos órgãos da 

Administração Pública direta e indireta.18 

O decreto nº 48.118, de 27 de junho de 201119, dispõe sobre o tratamento nominal, 

inclusão e uso do nome social de travestis e transexuais nos registros estaduais relativos a 

serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá providências, 

instituindo a Carteira de Nome Social. Trata-se de grande avanço do estado do Rio Grande do 

Sul na percepção e diminuição da vulnerabilidade social sofrida por essa classe.  

Apesar de o Rio Grande do Sul ser o primeiro Estado brasileiro a adotar a Carteira de 

Nome Social, que é documento auxiliar do Registro Geral, o Pará foi o precursor a assegurar 

no documento os dados civis, substituindo o RG pela Carteira de Nome Social, conforme 

Decreto 726 de 29 de abril de 2013, publicado em 02 de maio de 2013. A iniciativa do estado 

nortista se dá em contraponto ao Rio Grande do Sul, em que o documento somente tem validade 

mediante apresentação da carteira de identidade.20 

O Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010,21 dispôs sobre o tratamento nominal das 

                                                             
16  DIA contra homofobia - orientação da diretoria da ABGLT às afiliadas. In: ABGLT - Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Disponível em:  

<http://www.abglt.org.br/port/basecoluna.php?cod=71>. Acesso em: 03 jun. 2016. 
17  PIAUÍ. Universidade Estadual do Piauí. Resolução nº 056/2014. Disponível em: 

<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/77158132/doepi-24-09-2014-pg-2>. Acesso em 10 jun. de 2016. 
18  ______. Lei Estadual nº 5.916, de 10 de novembro de 2009. Assegura às pessoas travestis e transexuais a 

identificação pelo nome social em documentos de prestação de serviço quando atendidas nos órgãos da 

Administração Pública direta e indireta e dá outras providências. Disponível em: 

<http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/14521>. Acesso em: 10 jun. de 2016. 
19  RIO GRANDE DO SUL. Assembleia Legislativa. Decreto nº 48.118 de 27 de junho de 2011. Disponível em: 

<http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/DEC%2048.118.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. 
20   DECRETO nº 726, de 29 de abril de 2013. Homologa a Resolução nº 210/2012 do Conselho Estadual de 

Segurança Pública - CONSEP. In: LegisWeb. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/ 

?id=253927>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
21  SÃO PAULO. Assembleia Legislativa. Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010. Disponível em: 

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2010/decreto-55588-17.03.2010.html>.  Acesso em: 
11 jun. 2016. 
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pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo, garantindo a essas 

pessoas o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no 

âmbito da Administração direta e indireta do Estado. A capital Paulista também prevê a 

utilização do nome social nos órgãos públicos desde janeiro de 2010. 

O Conselho Federal da OAB aprovou por unanimidade, o uso do nome social na 

carteira da Ordem por advogados e advogadas travestis e transexuais. Segundo a presidente da 

Comissão de Direitos Homoafetivos, Raquel Castro, a permissão do uso do nome escolhido 

pelos colegas “trans” confere dignidade a eles, que “passam a ser reconhecidos pelo nome que 

se adequa ao seu real gênero”.22 Ressalta-se que a proposta da Ordem não visa alterar o nome 

civil desta população, o que só é possível através de decisão judicial, mas, sim, possibilitar a 

inclusão no registro e na carteira de identidade profissional do nome social ao lado do nome 

civil. 

No Estado do Rio de Janeiro, desde 08 de julho de 2011, a administração direta e 

indireta, tutela o direito dos transgêneros e travestis de usarem o nome social. Em janeiro de 

2012, a delegada Marta Rocha comunicou a decisão da Polícia Civil de registrar o nome social 

nos registros de ocorrência.23 

Nesse contexto, todas essas iniciativas trazidas acerca do uso do nome social acabam 

sendo uma forma de flexibilização das relações sociais, de forma a minimizar os transtornos, 

constrangimentos e preconceitos diariamente sofridos pelos sujeitos “trans”. Representam um 

grande avanço na conquista de direitos por essa comunidade, embora muito se precise avançar 

em termos de políticas públicas que possam mitigar as dificuldades e problemas da vivência 

em coletivo. 

 

A PROTEÇÃO À IDENTIDADE DO TRABALHADOR “TRANS” NO AMBIENTE 

LABORAL: PERSPECTIVAS E PRERROGATIVAS NO MERCADO. 

 

É inegável que se vive um momento de reconstrução de direitos fundamentais 

estabelecidos no texto constitucional do nosso Estado Democrático de Direito, pois embora a 

Carta Magna, desde 1988, tenha estabelecido os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa 

                                                             
22  OAB Conselho Federal. Notícias. Colégio aprova uso de nome social de advogados travestis e transexuais. 

Disponível em: <http://www.oab.org.br/noticia/28774/colegio-aprova-uso-de-nome-social-de-advogados-

travestis-e-transexuais>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
23  RIO DE JANEIRO. Imprensa. SOUZA, Priscila. Travestis e transexuais terão nome social incluído em 

registros de ocorrência. Medida deve contribuir para reduzir a subnotificação de casos de homofobia. Data: 

30 jan. 2012. Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=761106>. Acesso 
em: 10 jun. 2016. 
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humana como paradigmas, a efetivação e concretização dos mesmos precisaram (e ainda 

precisam) de um enorme esforço das ciências e do Estado para uma real implementação. 

Stuart Hall entende que: “a identidade é como uma construção em permanente 

processo. Surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, 

mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através 

das quais nós imaginamos ser vistos por outros”.24 

A dignidade da pessoa humana é o baluarte da liberdade, da autonomia, sem o qual 

não se realiza os demais direitos humanos. Nas palavras de José Marconi Pequeno: “a dignidade 

impõe-se como um valor incondicional, incomensurável, insubstituível, que não admite 

equivalente. Trata-se de algo que possui uma dimensão qualitativa, jamais quantitativa. Por 

isso, uma pessoa não pode gozar de mais dignidade que a outra”.25 

É com essa premissa que mais do que nunca o trabalho, como um direito fundamental, 

pertencente à categoria dos direitos sociais constantes no artigo 6º da Constituição Federal de 

1988, tem que ser trazido à baila na defesa dos direitos de personalidade do trabalhador “trans”, 

posto que a mera garantia de uma fonte de renda, dissociada dos valores e princípios 

constitucionais, não se afigura o suficiente para a realização de uma sociedade livre da 

discriminação e das mais variadas maneiras de violência praticadas: 

 
Os conceitos de violência e discriminação estão na base de quaisquer tergiversações 

sobre exclusão social e desrespeito aos direitos humanos e fundamentais. (...) 

Violência, vem a ser, de acordo com o relatório Mundial sobre violência e saúde, o 

uso intencional de força física ou de poder, real ou uma ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou provação. (Kruge, Etienne G. Kruge e outros. OMS: 

Genebra,2002). Discriminação, entende-se por “toda e qualquer ação de distinção, 

exclusão ou restrição baseada no sexo, raça, cor ou etnia, na orientação sexual, na 

origem, na idade, na crença religiosa ou convicção filosófica ou política, ou pelo 

exercício profissional, área territorial; e que tenha por objeto ou resultado prejudicar 
ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer 

outro campo. (...) A vida é ameaçada não só pelo intenso processo de violência e 

discriminação produzidos pelo racismo, sexismo, homofobia e diferenças de classes 

sociais, mas também pela desigualdade socioeconômica extrema que reina no país, 

impedindo o pleno exercício dos direitos e a distribuição de riquezas.26 

 

                                                             
24  HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: SILVA, Thomaz Tadeu da, LOURO, 

Guacira Lopes. 11. ed. Rio de Janeiro: DP& A, 2006. p. 39. 
25  PEQUENO, Marconi José P. Filosofia dos Direitos Humanos. In: Direitos Humanos: história, teoria e 

prática. Giuseppe Tosi (org). João Pessoa: Editora Universitária, 2005. 
26  CARVALHO, Dimitri Braga Soares. Direito de família e direitos humanos. 1ª ed. São Paulo: CL EDJUR, 

2012, p. 143. 
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É por meio do trabalho que se realiza as outras dimensões da existência humana, 

garantindo que todos tenham condições de trabalho humanizadas, que zelem pelo respeito à 

identidade e possam ter sua cidadania minimamente resguardada: 

 

(...) é a partir do trabalho, em sua realização cotidiana, que o ser social se distingue de 

todas as formas pré-humanas. Os homens e mulheres que trabalham são dotados de 

consciência, uma vez que concebem previamente o desenho e a forma que querem dar 

ao objeto do seu trabalho. O trabalho é também fundamental na vida humana porque 

é condição para sua existência social. Conforme disse Marx, em O capital: “Como 

criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma condição de 
existência do homem, independentemente de todas as formas de sociedade, eterna 

necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, 

vida humana” (Marx, K. O capital. V. I, p. 50). E, ao mesmo tempo em que os 

indivíduos transformam a natureza externa, têm também alterada sua própria natureza 

humana, num processo de transformação recíproca que converte o trabalho social num 

elemento central do desenvolvimento da sociabilidade humana.27 

 

É atentatório à dignidade do sujeito “trans” não ser reconhecido pelo seu nome social 

no ambiente laboral. Uma violência simbólica e uma discriminação escancarada, como se ao 

outro não pudesse ser reconhecido o direito à diferença:  

 

o nome dá a cada pessoa um símbolo de singularidade e uma resposta à pergunta de 

quem ela é aos seus próprios olhos e aos dos outros; o preconceito que faz parte da 

vida cotidiana e que na vida do transexual, travesti e transgênero vai cinzelando com 

diferentes ângulos a identidade, tem no trabalho, a categoria que vai representar o 

passaporte para a inclusão social e a travessia entre os diferentes tipos de identidade.28 

 

Além da questão do nome: 

 
Não se pode olvidar que a Constituição Federal atribui à dignidade humana e os 

valores sociais do trabalho a categoria de princípio fundamental, institui os direitos e 

garantias fundamentais que os preservam, resguardando assim todos os atributos 

essenciais à pessoa humana, como: a vida, a liberdade, a intimidade, a privacidade, o 

trabalho, a igualdade, a saúde, a educação, a propriedade. A intimidade e a vida 

privada, por serem direitos da personalidade, intrinsecamente relacionados ao direito 

à liberdade e à vida e com a dignidade humana, nunca se dissociam do indivíduo e o 

acompanham em todas as suas relações, inclusive na relação de emprego. Ainda que 

o poder de direção do empregador seja incontestável, e tenha como fundamento o 

direito de propriedade, não há como negar o respeito ao direito à privacidade e à 

intimidade dos trabalhadores.29 

 

                                                             
27  ANTUNES, Ricardo (org.). A dialética do trabalho. Escritos de Marx e Engels. São Paulo: Editora 

Expressão Popular. 2013, p. 7-8. 
28  WUNSCH, Guilherme. Identidades de gênero e direito do trabalho: pela necessária proteção ao nome 

social dos trabalhadores trans e travestis no ambiente laboral. Data: 12 out. 2015. Disponível em: 

<http://emporiododireito.com.br/identidades-de-genero-e-direito-do-trabalho-pela-necessaria-protecao-ao-

nome-social-dos-trabalhadores-trans-e-travestis-no-ambiente-laboral-por-guilherme-wunsch/>. Acesso em: 

11 jun. 2016. 
29  SIMÓN, Sandra Lia. A proteção constitucional da intimidade e da vida privada do empregado. São Paulo: 

LTr, 2000, p. 101. 
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O ambiente de trabalho, assim como a sociedade, vive em constante formação e 

transformação e daí vem a necessidade de proteger a identidade do trabalhador com base na 

eficácia e aplicabilidade dos princípios constitucionais. Tem-se na identidade do trabalhador 

“trans” um fundamento para defesa dos direitos da personalidade do empregado, objetivo a ser 

alcançado para a concretização um ambiente de trabalho digno, humano e saudável: 

 
Discriminar, no local do trabalho, “é negar ao trabalhador a igualdade necessária que 

ele deve ter em matéria de aquisição e manutenção do emprego, pela criação de 

desigualdades entre as pessoas”.30 Para o psicólogo Lucas Goulart, a sociedade ainda 

possui um olhar muito limitado e binário de gênero e sexualidade que é ligado aos 

órgãos genitais, fazendo com que essas pessoas não alcancem seus direitos, tanto no 

dia a dia, quanto no mercado de trabalho. O que resta comprovado estatisticamente 

que 90% das travestis e transexuais no Brasil estão no mercado da prostituição, de 
acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA).31 

 

É na relação de emprego que é encontrada a condição ideal para quem vai discriminar, 

pois nela existe, geralmente, a sujeição de uma pessoa pela outra, devido à necessidade do 

primeiro de trabalhar para garantir seu sustento e de sua família. Portanto, nessa relação de 

poder que é a relação de emprego, com base na liberdade do tomador dos serviços de contratar 

e manter o contrato, não é difícil demonstrar atitudes discriminatórias.32 

As consequências negativas da exclusão histórica dos trabalhadores “trans" da 

produção de serviços e riquezas, forçou o Estado a atender as demandas dos movimentos sociais 

LGBT’s por inclusão desses sujeitos no mercado de trabalho de forma digna e assegurando-

lhes o direito ao uso do nome social, devendo assim, tratar a questão como uma política pública 

de gênero e renda. 

Em decorrência dessa mudança de paradigma no tratamento da questão LGBT´s no 

ambiente laboral, o Ministério do Trabalho já no ano de 2015 regulamentou o uso do nome 

social por travestis e transexuais em suas unidades, através da Portaria 1.036/2015, trazendo 

importantes conquistas para os sujeitos “trans”. Travestis, transexuais, transgêneros e pessoas 

cuja identificação civil não reflita sua identidade de gênero passam a ter direito de usar o nome 

social no cadastro de informações, endereços de e-mail, crachás, lista de ramais e sistemas de 

informática em todas as unidades do Ministério Público do Trabalho.33 

                                                             
30  BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Discriminação no trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 43. 
31  COSTA, Andriolli. Fazendo gênero. Nossos corpos, nossas regras. Entrevista com Lucas Goulart [20 abr. 

2015]. IHU On-Line Revista Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, ano XV, n. 463, p. 21, 20 abr. 2015. 

Disponível em: <http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?secao=463>. Acesso em: 13 jun. 2016. 
32  BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Op. Cit., p. 43. 
33  MINISTÉRIO do Trabalho regulamenta uso de “nome social” de funcionários nas empresas. In: Opinião 

RH. Data: 14 abr. 2016. Disponível em:<https://opiniaorh.com/2016/04/14/ministerio-do-trabalho-
regulamenta-uso-de-nome-social-de-funcionarios-nas-empresas/>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
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Sendo o trabalho um campo propício ao desenvolvimento do sujeito enquanto pessoa 

e de seus direitos, especificamente de sua intimidade e vida privada, o Decreto nº 8.727, de 28 

de abril de 2016,34 assinado pela Presidenta Dilma Rousseff, veio dispor sobre o uso do nome 

social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, para o fim de fortalecer as 

iniciativas de âmbito estadual sobre o uso do nome social já vigentes no país, como assim foram 

demonstradas, em uma clara forma de proteger, assegurar e garantir que a manutenção da 

dignidade humana dos sujeitos “trans” se dê em âmbito nacional.  

Na prática, explica o secretário de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial e Direitos Humanos, Rogério Sottili: 

 

as pessoas vão poder usufruir de toda a máquina governamental, inclusive as políticas 

públicas de inclusão social, sendo tratadas pela identidade de gênero que a 

representam. É um reconhecimento, é tirar da invisibilidade, é uma forma de enfrentar 
a violência e a exclusão dessas pessoas às políticas públicas. (…). Portanto, uma 

pessoa que nasceu João e hoje é Maria, quando ela for ser atendida pelo SUS, será 

chamada de Maria porque no seu crachá tem o seu nome social Maria, e não João.35 

 

Ressalta-se que antes mesmo deste Decreto, de extrema relevância e visibilidade na 

luta por igualdade de tratamento e direitos pelos movimentos sociais LGBT´s, a portaria nº 233, 

publicada no Diário Oficial da União em 19 de maio de 201036, estabeleceu orientações para o 

uso do nome social por servidores públicos federais transexuais e travestis, que já era aceita em 

alguns órgãos (mas em outros não), onde poderiam usar o nome social até mesmo nos crachás 

de identificação. 

No entanto, a realidade de sujeitos “trans” inseridos na iniciativa pública ainda é 

pequena, e quando se refere à inserção na iniciativa privada, esta realidade tende a ser menos 

expressiva ainda.  

Empresas ainda resistem em contratar gays, lésbicas, travestis e transexuais. Na 

disputa por uma vaga no mercado de trabalho, o que tem prevalecido é o preconceito ‘velado’ 

contra a população LGBT’s. Segundo pesquisa feita pela Elancers, companhia que atua na área 

de sistemas de recrutamento e seleção, revelou-se que quase 20% das empresas que atuam no 

                                                             
34  PRESIDÊNCIA da República. Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016. Disponível em: 

<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/330064041/decreto-8727-16>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
35  BRASIL. Portão Brasil. Entenda como vai funcionar o uso do nome social no serviço público. Disponível 

em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/04/entenda-como-vai-funcionar-o-uso-do-nome-

social-no-servico-publico>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
36  ______. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Portaria autoriza servidores travestis e 

transexuais a utilizarem nome social. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/relacoes-
de-trabalho/noticias/portaria-autoriza-servidores-travestis-e>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
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Brasil se recusam a contratar homossexuais. A empresa entrevistou 10 mil empregadores e 

mostrou que muitas companhias preferem rejeitar um candidato gay por temer que sua imagem 

seja associada a ele.37  

Ainda, cerca de 7% dessas empresas não contratariam homossexuais “de modo 

algum”, diz o estudo, enquanto 11% só considerariam a contratação se o candidato jamais 

pudesse chegar a um cargo de visibilidade, como o de executivo. A pesquisa cita a justificativa 

de uma das recrutadoras entrevistadas, cujo nome foi preservado: 

 

As empresas rejeitam homossexuais para posições de nível hierárquico superior, como 

diretores, vice-presidentes ou presidentes porque esses cargos representam a 

organização em eventos públicos e a associação de imagem poderia ser negativa para 

a companhia.38 

 

Ludmylla Santiago, de 32 anos, publicitária, nunca teve um trabalho formal até 

assumir um cargo comissionado na Secretaria de Direitos Humanos do Distrito Federal 

(SDH/GDF). Negra e transexual, Ludmylla sempre soube das dificuldades de colocação 

profissional: 

 

Desde que me formei, em 2008, envio currículos para agências de marketing e 

publicidade. No início, achava que não retornavam por conta da inexperiência que 

tinha na área. Recebia elogios, mas, após a seleção, a resposta era sempre negativa. 

Com o tempo, passei a notar que colegas de faculdade, que também nunca haviam 

exercido a profissão, tinham muito mais facilidade em arranjar emprego. Comecei a 

me identificar como mulher nos currículos, sempre salientando a questão da 

identidade de gênero. A partir de então, nem mesmo para as seleções eu era 
convocada. Caí no limbo profissional.39 

 

Em razão da identidade de gênero, a maioria das empresas seguem distantes do 

processo de inclusão e respeito à cidadania. Os números da pesquisa da Associação das 

Travestis e Transexuais do Triângulo Mineiro (Triângulo Trans) revelam que apenas 5% das 

travestis de Uberlândia estão no mercado formal de trabalho; 95% estão na prostituição.40 

Gustavo Fernandes, de 20 anos, homem “trans”, revela que não ficou livre do assédio 

moral durante o tempo em que atuou como auxiliar de coordenação psicológica: 

 

                                                             
37  PREITE SOBRINHO, Wanderley. Duas em cada dez empresas se recusam a contratar homossexuais no 

Brasil. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/duas-em-cada-dez-empresas-se-recusam-

a-contratar-homossexuais-no-brasil-1703.html>.Acesso em: 11 jun. 2016. 
38  Ibidem. 
39  RIBEIRO, Weudson. 1º de maio, dia dx trabalhadxr. Disponível em: <http://www.socialistamorena.com.br/ 

1-de-maio-dia-dx-trabalhadxr/>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
40  PINTO, Walter. No mundo do trabalho, travestis e transexuais permanecem excluídas. Disponível em: 

<http://www.cut-es.org.br/destaques-nac/26866/no-mundo-do-trabalho-travestis-e-transexuais-permanecem-
excluidas>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
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Afirma que o setor de recursos humanos lhe negou o uso do nome social no crachá, e 

que, sob ameaça de ser demitido, teria sido obrigado a utilizar um uniforme feminino. 

Um ex-colega de trabalho, que também é gay, sempre me fazia perguntas invasivas 

sobre a minha vida íntima na frente de outros funcionários e alunos, o que era 

humilhante. Ele via em mim uma figura feminina ‘defeituosa’. Suportar esse tipo de 

desconforto, além da resistência por parte da empresa em aceitar que não sou uma 

mulher, foi o que, depois de um ano e sete meses, me fez pedir as contas”, diz. 

“Arranjar emprego é difícil, principalmente na condição de homem trans, mas não vi 

outra saída. Não me sentia bem-vindo. Desde que deixou o trabalho como auxiliar, 

ele diz que a discriminação ao trabalhador transexual começa já na entrevista. Muitos 

acreditam que, por sermos trans, não somos sérios ou capazes de desempenhar 
funções. Sou dispensado em menos de cinco minutos de conversa nos locais onde 

preciso apresentar algum documento de identificação. Dizem de cara que não tenho o 

perfil que a empresa procura.41  

 

Um levantamento feito em 2013 pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

(Antra) aponta que 90% dos transgêneros recorrem à prostituição no Brasil devido à rejeição 

na hora de concorrer a uma vaga no mercado formal. A travesti Rafaelly, de 24 anos, assistente 

social, ganha a vida como garota de programa. O único emprego de carteira assinada que teve 

foi há cinco anos, quando estagiou em um programa de jovens aprendizes. Na época, o salário, 

de pouco mais de 400 reais, não compensava a intolerância de que era vítima, diz: 

 
Algumas atitudes eram veladas, outras mais ostensivas. Comentários, risadinhas… 

Tudo isso eu vivenciei durante três anos. Minha chefe sempre foi receptiva, me 

chamava pelo nome social. Mas ouvi de outras chefias, enquanto era aprendiz, que 
querer ter um ‘pseudônimo’ estampado no crachá seria ilegal e ia contra as regras da 

empresa.42 

 

Evidencia-se, ante os relatos e estatísticas acima trazidos, que o mercado de trabalho 

para o sujeito “trans” ainda é extremamente restrito, e não está imune aos preconceitos e tabus 

vigentes na sociedade. Empregadores associam uma orientação sexual diferente do padrão 

heteronormativo43 como algo ruim para a imagem da empresa ou para seus representantes, 

recusando-se ainda a contratar trabalhadores homossexuais.  

Isso contribui para que sujeitos LGBT’s, e de forma mais crítica os sujeitos “trans”, 

não possam assegurar através do trabalho sua subsistência, autonomia e dignidade. Sendo “o 

                                                             
41  RIBEIRO, Weudson. 1º de maio, dia dx trabalhadxr. Disponível em: <http://www.socialistamorena.com.br/ 

1-de-maio-dia-dx-trabalhadxr/>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
42  Id. Ibidem. 
43  Heteronormatividade é um conjunto de disposições (discursos, valores, práticas) por meio dos quais a 

heterossexualidade é instituída e vivenciada em vários espaços (família, escola, trabalho etc.) como a única 

possibilidade natural e legítima de expressão, desconsiderando quaisquer outras orientações sexuais ou 

identidades de gênero. In: ETHOS. Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. O compromisso 

das empresas com os direitos humanos LGBT. Orientações para o mundo empresarial em ações voltadas a 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. São Paulo, dezembro de 2013. Disponível em: 

<http://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Manual-LGBT_Dez_2013.pdf/>. Acesso em: 11 jun. 
2016. 



16 

 

trabalho uma atividade central na história humana, em seu processo de sociabilidade e mesmo 

para a sua emancipação”,44 a ausência dele, motivada por questões de preconceito e 

discriminação, coloca os sujeitos dessa comunidade na marginalidade e exclusão, como 

historicamente a sociedade imprimiu esse tratamento. O espaço a ser ocupado por esses sujeitos 

não são apenas as ruas, mas sim toda e qualquer instituição, empresa, e qualquer espaço onde 

seu trabalho, sua formação, sua orientação sexual, possam ser exercidos de forma livre, digna 

e respeitosa.45 

A luta desses trabalhadores é por reconhecimento e igualdade nas relações laborais, e 

a possibilidade do uso do nome social, mais que uma forma respeitosa das relações humanas, é 

um direito que acompanha esse sujeito, haja vista como explicitado, o direito ao nome ser 

irrenunciável e acompanhar o ser humano, constituindo sua identidade. 

Dessa forma, é preciso avançar na garantia de acesso e inclusão dos sujeitos “trans” 

ao mercado de trabalho, sem que esta oportunidade se transforme em mecanismo de opressão 

e discriminação, mas sim, que seja a possibilidade dos indivíduos se realizarem enquanto 

humanos dotados de razão, e para além da perspectiva individual, empoderarem-se na luta para 

a transformação de uma sociedade menos desigual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho é um direito fundamental, algo de que não se pode prescindir na vida, posto 

ser instrumento de emancipação e realização das pessoas.  Restaram evidenciadas as 

consequências negativas do não trabalho, da exclusão do trabalhador “trans” do procedimento 

social de produção de serviços e riquezas. 

                                                             
44  ANTUNES, Ricardo (org.). A dialética do trabalho. Escritos de Marx e Engels. São Paulo: Editora 

Expressão Popular. 2013, p. 9. 
45  O mercado de trabalho para os sujeitos LGBT’s ainda está eivado de preconceitos e discriminações. No entanto, 

fruto da intensa luta dos movimentos sociais por inclusão, reconhecimento e igualdade de direitos, algumas 

empresas já avançaram  na mudança de paradigma no tratamento dessa questão: Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Dow Química, Google, Grupo Fleury, HSBC, Itaú,  KPMG, P&G, Walmart, já se 

posicionaram  publicamente em prol da comunidade LGBT’s, principalmente no que tange às contratações, 

seguindo “todas as leis aplicáveis e não discriminando as pessoas com base em raça, cor, sexo, idade, 

nacionalidade, religião, orientação sexual, identidade e expressão sexual, estado civil, cidadania, deficiência, 

condição de veterano, condição de HIV/aids ou qualquer outro aspecto legalmente protegido”. In: ETHOS. 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. O compromisso das empresas com os direitos 

humanos LGBT. Orientações para o mundo empresarial em ações voltadas a lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais. São Paulo, dezembro de 2013. Disponível em: <http://www3.ethos.org.br/wp-
content/uploads/2013/12/Manual-LGBT_Dez_2013.pdf/>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
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E quando da garantia deste trabalho, essa manutenção deve ocorrer de forma plena, 

sendo assegurado a esses trabalhadores o direito ao uso do nome social como forma de proteção 

à identidade do trabalhador.  

Um ambiente laboral que não permite o livre exercício da orientação sexual dos seus 

trabalhadores, não cumpre com o princípio basilar da proteção ao trabalhador, tampouco 

promove um ambiente que seja capaz de fomentar a igualdade nas relações, sendo um lugar de 

opressão. A mera fonte de renda, sem as garantias de uma atividade laboral que respeite a 

identidade, sem que seja digna na forma de sua operacionalização e desigual no tratamento para 

com os indivíduos, os sujeitos “trans” já encontram nas ruas por meio da prostituição e 

marginalização. O que se deve garantir é uma renda que seja capaz de promover não só a 

existência, mas a emancipação, o reconhecimento e a cidadania. 

Para que possamos vivenciar um Estado Democrático de Direito, bem como uma 

sociedade plural, é preciso que se reconheça o direito à identidade de gênero e social, 

viabilizando que os trabalhadores “trans” possam fazer uso do nome pelo qual querem ser 

identificados, que represente sua realidade e não seu estado biológico. Reconhecer isso é 

assegurar que direitos trabalhistas e civis não serão violados, bem como uma forma de mitigar 

a discriminação e o preconceito no ambiente laboral.46  
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