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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta alguns dos contornos e nuances da transfobia e do cissexismo 

reproduzidos em empresas de telemarketing na região metropolitana de São Paulo. Assim 

como os contornos e nuances de algumas das ações e atividades pensadas e vividas para 

resistir à transfobia e ao cissexismo propostas e desenvolvidas por mulheres transexuais, 

homens trans e pessoas trans não-binárias que trabalharam no segmento, como pelo Sindicato 

dos Trabalhadores em Telemarketing e Empregados em Empresas de Telemarketing da 

Cidade de São Paulo e Grande São Paulo, o Sintratel. Com a finalidade de compreender como 

os sentidos do direito, do estado, do sindicato e da própria vida têm sido disputados e 

reivindicados por empresas do setor, trabalhadoras trans* e dirigentes sindicais, para 

reproduzir ou resistir à transfobia e ao cissexismo em empresas de telemarketing. A partir do 

desenvolvimento de uma etnografia multissituada, na qual foram empregados os métodos de 

observação participante, entrevistas semiestruturadas e análise de documentos, assim como da 

realização de revisão de bibliografia interdisciplinar, composta por obras de diferentes áreas 

do conhecimento, como direito, filosofia, antropologia e sociologia, esta pesquisa desenvolve 

reflexões e sentires em torno de resistências trabalhadoras e sindicais que reivindicam 

reconhecimento e respeito às identidades de gênero trans*, que reivindicam condições sociais, 

culturais, jurídicas e econômicas que assegurem às pessoas trans* as possibilidades de 

viverem as suas vidas como desejam e como o fazem sem que isso seja motivo de 

constrangimentos, discriminações e violências. Resistências trabalhadoras e sindicais que 

contestam os domínios normativos, administrativos e institucionais do direito e do estado, 

assim como as formas de organização e gestão das empresas de telemarketing, para reclamar 

por novas configurações para esses domínios, para essas formas de organização e gestão 

empresarias. Para que possam viver vidas que valham a pena serem vividas. 

 

Palavras-chave: transfobia; cissexismo; sindicato; trabalhadoras trans*; direito do trabalho. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis presents some of the contours and nuances of transphobia and cissexism 

reproduced in telemarketing companies in the metropolitan region of São Paulo. As well as 

the contours and nuances of some of the actions and activities conceived and lived to resist 

transphobia and cissexism proposed and developed by transgender women, transmen and non-

binary people who worked in the segment, and also by the Union of Telemarketing Workers 

and Employees in Telemarketing Companies in the City of São Paulo and Greater São Paulo, 

Sintratel. In order to understand how the meanings of law, state, unions and life itself have 

been disputed and claimed by companies in the sector, transgender workers and union leaders, 

to reproduce or resist transphobia and cissexism in telemarketing companies. From the 

development of a multi-sited ethnography, in which the methods of participant observation, 

semi-structured interviews and document analysis were used, as well as from a review of 

interdisciplinary bibliography, composed of works from different areas of knowledge, such as 

law, philosophy, anthropology and sociology, this research develops reflections and feelings 

around workers’ and union’s resistances that demand recognition and respect for transgender 

identities, resistances that claim social, cultural, legal and economic conditions that will 

assure transgender people the possibilities of living their lives as they wish and how they do it 

without being victims of embarrassment, discrimination and violence. Workers’ and union’s 

resistances that challenge the normative, administrative and institutional domains of law and 

of the state, as well as the forms of organization and management of telemarketing 

companies, to demand new configurations for these domains, for these forms of business 

organization and management. So that they can live lives that are worth living. 

 

Keywords: transphobia; cissexism; transgender workers; labor union; labor law. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação apresenta, em suas páginas, uma pesquisa sobre as manifestações da 

transfobia e do cissexismo no setor de telemarketing paulistano e as resistências pensadas, 

desenvolvidas e propostas por trabalhadoras trans*1 desse segmento e por um sindicato 

representativo das trabalhadoras do setor para enfrentá-las. Na verdade, esta dissertação é ela 

própria parte da pesquisa. Uma parte da pesquisa que apresenta, também em parte, a pesquisa 

que possibilitou a sua elaboração. E ela, a dissertação, e a pesquisa foram desenvolvidas com 

a finalidade de compreender, ainda que parcial e limitadamente, as perspectivas construídas e 

compartilhadas por trabalhadoras trans* e dirigentes sindicais a respeito do direito, do estado, 

do sindicato, delas mesmas, das suas possibilidades e limitações para reivindicar melhores 

condições de trabalho e de vida, mas sobretudo o reconhecimento e o respeito às identidades 

de gênero autodeterminadas de pessoas trans*2 em empresas de telemarketing. Assim como 

para instigar a todas aquelas pessoas que se dispuserem a ler este texto sobre a importância de 

nós, também, repensarmos, problematizarmos nossas perspectivas a respeito das 

possibilidades e limitações do direito, do estado, dos sindicatos, das trabalhadoras e de nós 

mesmas nos processos de disputa pelos sentidos da vida no trabalho e no mundo. 

 Antes, no entanto, de falar mais sobre esta dissertação-pesquisa, ou pesquisa-

dissertação, gostaria de compartilhar algumas reflexões e alguns sentires a respeito de um dos 

acontecimentos mais imediatos em termos temporais e espaciais ao exercício de escrita deste 

texto. Como o acontecimento em questão afetou o processo de escrita deste texto, eu senti que 

deveria abordá-lo aqui, ainda que brevemente. Neste exato momento em que escrevo, 

reescrevo este texto, o mundo é acometido por uma pandemia. E senti não poder deixar de 

escrever aqui sobre ela, até porque essa pandemia tem provocado mudanças nas formas como 

 
1 A expressão trabalhadoras trans* abarca, neste caso, as mulheres transexuais, os homens trans e as pessoas 

trans não-binárias que participaram da pesquisa. Ela encontra-se flexionada no feminino por ter como referência 

nominal a expressão pessoas trans*. Nas próximas notas, explicarei melhor por que seria importante utilizar o 

asterisco no termo pessoas trans* e por que utilizarei muitas outras expressões flexionadas no feminino e plural. 
2 A escolha de utilizar a expressão pessoas trans* para referência a mulheres transexuais, travestis, homens trans 

e pessoas trans não-binárias, dentre outros termos referentes a identidades trans* que podem ser reivindicadas 

por pessoas trans*, se deu em razão do contato com a publicação Trans* como termo guarda-chuva no blog 

“Transfeminismo: feminismo interseccional relacionado às questões trans”, gerido por Hailey Kaas e Beatriz 

Pagliarini Bagagli. O texto em questão, cuja autoria não consegui identificar no site em que foi publicado, 

apresenta o motivo de se utilizá-la. A utilização do asterisco na expressão pessoas trans* teria por objetivo 

“evitar classificações que correm o risco de serem excludentes”, tornando-o “um termo guarda-chuva [umbrella 

term] – um termo englobador que estaria incluindo qualquer identidade trans ‘embaixo do guarda-chuva’”, como 

consta no mencionado texto. O texto encontra-se disponível em: <https://transfeminismo.com/trans-umbrella-

term/>. Acesso em 17 de dezembro de 2019. 
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algumas3 de nós nos enxergarmos, encararmos a vida e nos relacionamos umas com as outras. 

Uma pandemia que tem causado receio, muitas dores e angústias, assim como provocado 

muitas mortes e sequelas físicas, psicológicas, econômicas e sociais de contornos, ainda, ao 

menos em parte, desconhecidos. O objetivo deste trabalho não é falar sobre a pandemia e 

sobre seus efeitos. Espero que não encarem esta abordagem inicial envolvendo a pandemia 

como oportunista ou como um apelo desesperado de um acadêmico que pretende demonstrar 

a atualidade do seu trabalho. Mas, como ela reacendeu, reforçou certos questionamentos que 

foram e são centrais, fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, achei que seria 

importante escrever sobre ela. 

 Alguns dos questionamentos que se tornaram, ainda mais, urgentes em tempos de 

pandemia, nos quais o isolamento e o distanciamento sociais se apresentam como as melhores 

estratégias para evitar o rápido alastramento do novo coronavírus e o colapso dos sistemas 

públicos e privados de saúde4, orbitam em torno do trabalho. Quem deve continuar 

trabalhando enquanto vigorarem as medidas de distanciamento social, enquanto a pandemia 

persistir? Quais setores do mercado de trabalho formal (e economia informal) não podem 

parar em tempos em que somos instadas a parar ou, ao menos, a trabalhar de e em nossas 

casas? E quem não tem casa ou não tem, em sua casa, infraestrutura e condições para 

trabalhar? Como trabalhadoras informais cuja sobrevivência depende de seus rendimentos 

diários podem parar? Quais trabalhos são essenciais para a vida humana, para a reprodução 

humana, para o desenvolvimento humano? O trabalho doméstico não remunerado, o trabalho 

 
3 Ao longo do texto, substantivos, artigos, adjetivos e pronomes serão flexionados no feminino quando estiverem 

no plural, ao menos na maioria das vezes. Justamente, porque, ora implícita, ora explicitamente, terão como 

referência em relação à qual concordar, nominalmente, a palavra “pessoas”. Não se trata, entretanto, de uma 
mera observância da norma culta da língua portuguesa e de suas rígidas e complicadas prescrições sintáticas, 

mas de um pequeno e singelo ato político subversivo e desobediente de questionar o estabelecimento do 

masculino como o padrão e o elemento universal que molda a nossa linguagem, o nosso imaginário e o nosso 

viver.  

Optei por utilizar o feminino e não expressões como x, @ e _, pois as palavras redigidas com tais elementos 

gráficos não são reconhecidas por ledores eletrônicos de pessoas com deficiência visual. E uma linguagem que 

se pretende inclusiva tem de ser também acessível, pelo menos assim penso eu. 

Tampouco usarei a letra “e”, por compreender que algumas palavras quando flexionadas com o “e” são 

entendidas como pertencentes ao gênero masculino, como seria o caso da palavra “trabalhadores”.  

Porém, devo advertir que, em algumas situações, alguns dos artigos, adjetivos e pronomes que utilizarei no 

plural serão flexionados no masculino com o objetivo de ressaltar e denunciar que aqueles espaços ocupados 
pelas pessoas por ele designados são ocupados, majoritariamente, por homens cis.  
É importante lembrar, como o faz Grada Kilomba (2019b, p. 14), que “a língua, por mais poética que possa ser, 

tem também uma dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e violência, pois cada palavra 

que usamos define o lugar de uma identidade. No fundo, através das suas terminologias, a língua informa-nos 

constantemente de quem é normal e de quem é que pode representar a verdadeira condição humana.”.  

E é por isso que fiz essas escolhas. 
4 Conforme recomendado pela organização mundial da saúde. Recomendação que se encontra melhor explicada 

no seguinte site da mencionada entidade com informações sobre a prevenção ao novo coronavírus: 

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>. Acesso em 7 de junho 

de 2020. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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de cuidado contam como trabalho? Os ditos e considerados trabalhos essenciais em tempos de 

pandemia o são, também, em tempos de “normalidade” sanitária, política e social? Eles 

gozam do reconhecimento social, econômico e jurídico que se poderia considerar justo? 

Estes são alguns dos questionamentos que tenho me feito. Questionamentos que 

reverberam em mim ao acompanhar através da mídia e das redes sociais a cobertura do 

trabalho de profissionais da saúde para salvar vidas, trabalho que tem as exposto a situações 

de exaustão física e emocional em todo o mundo. O trabalho de costureiras, que têm 

produzido máscaras para nos deslocarmos em espaços públicos menos temerosas de contrair a 

doença causada pelo novo coronavírus. O trabalho de garis, que têm realizado a coleta de 

nosso lixo. O trabalho de entregadoras, que têm deixado em nossas casas encomendas dos 

mais variados produtos. O trabalho de agricultoras, operárias e caminhoneiras, para garantir a 

produção e o abastecimento de alimentos, remédios, produtos de limpeza e higiene, 

combustíveis, assim como insumos e equipamentos médicos e hospitalares. O trabalho de 

cientistas para buscar curas e vacinas, para propor políticas públicas aptas a mitigar alguns 

dos efeitos da pandemia. 

Entretanto, pouco li, vi e ouvi sobre as operadoras, sobre as trabalhadoras em 

empresas de telemarketing. Em sua importância ou na importância de seu trabalho. O que me 

levou a questionar: o trabalho desenvolvido por elas seria essencial? Deveria ter continuidade 

em tempos de pandemia? Em 20 de março de 2020, o governo federal brasileiro parece ter 

respondido, afirmativamente, a essas perguntas. Afinal, publicou o decreto número 10.282, 

estabelecendo o “serviço de call center” (artigo 3º, VII) como um dos “serviços públicos e 

atividades essenciais[, um d]aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em 

perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população” (artigo 3º, § 1º). Autorizando, 

portanto, que as atividades das empresas de telemarketing tenham continuidade enquanto 

durar a pandemia de covid-19 e os esforços para o seu controle. A resposta dada pelo governo 

federal brasileiro, no entanto, não me pareceu ser suficiente. Ela não sanou os meus 

questionamentos. Provocou, na verdade, novas dúvidas. Dúvidas que, de alguma forma, 

estavam diretamente relacionadas à pesquisa que será, parcialmente, apresentada neste texto. 

As atividades desenvolvidas por operadoras, por trabalhadoras em empresas de 

telemarketing são essenciais para quem? Para quem depende do serviço prestado por elas? Ou 

para as próprias operadoras? São essenciais só os serviços prestados pelas operadoras, ou são, 

também, essenciais as suas vidas? Duas notícias com as quais tive contato despertaram, mais 

vividamente, esses questionamentos. A primeira delas, de 20 de março de 2020, noticiava 
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uma paralisação seguida de protesto de trabalhadoras em frente à uma empresa de 

telemarketing na cidade de São Paulo. As trabalhadoras reivindicavam a disponibilização de 

álcool em gel, além de limpeza regular e frequente das posições de atendimento e a adoção de 

medidas que impedissem que o ambiente de trabalho se tornasse um possível foco de difusão 

da doença5. A segunda delas, de 30 de abril de 2020, noticiava a morte, no dia 27 de abril do 

mesmo ano, de uma trabalhadora de uma empresa de telemarketing também na cidade de São 

Paulo, causada pelo novo coronavírus6. A despeito de pertencer a grupos de risco, a empresa 

obrigou a trabalhadora em questão a permanecer, durante algum tempo, indo trabalhar 

presencialmente na empresa, para só depois autorizar que trabalhasse de casa. 

Estas notícias evidenciaram, ao menos para mim, uma desconsideração, um desprezo, 

uma falta de preocupação com as vidas de operadoras, de trabalhadoras em empresas de 

telemarketing, com a sua saúde. Evidenciaram, assim como algumas das histórias que pude 

conhecer no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, que as vidas daquelas pessoas não são 

importantes, não são essenciais. Não, ao menos, para os seus patrões, para muitas pessoas 

atendidas pelos serviços prestados por elas. Mesmo porque as pessoas atendidas por elas não 

veem os seus rostos, não sabem quem elas são. E, tampouco, gostariam de ver seus rostos, de 

conhecer quem são. As trabalhadoras em empresas de telemarketing são, assim, pessoas que 

podem ser, facilmente, substituídas por outras. São pessoas descartáveis. Com vidas 

descartáveis. São pessoas cujas vidas importam menos ou pouco importam, inclusive porque 

muitas vezes quem trabalha no setor de telemarketing são pessoas cujas presenças quer se 

evitar ou mesmo eliminar das miradas cotidianas. 

Entretanto, como já escrevi anteriormente, este texto não trata da pandemia e de seus 

efeitos. Embora os questionamentos despertados por ela, de alguma forma, se pareçam com 

alguns daqueles que motivaram e permearam o desenvolvimento da pesquisa que será, aqui, 

apresentada. Mas, então, sobre o que, afinal, seria este texto? O que ele pretenderia? Esta 

dissertação, como escrevi no início desta introdução, pretende apresentar alguns dos 

contornos das manifestações da transfobia e do cissexismo reproduzidas no setor de 

telemarketing paulistano. Mas também compreender se o Sindicato dos Trabalhadores em 

Telemarketing e Empregados em Empresas de Telemarketing da Cidade de São Paulo e 

Grande São Paulo, mais conhecido e daqui em diante chamado de Sintratel, concebe a 

 
5 Notícia disponível no seguinte site: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/20/sem-

alcool-gel-e-higiene-funcionarios-de-call-center-fazem-greve-em-sp.htm>. Acesso em 20 de março de 2020. 
6 Notícia disponível no seguinte site: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/04/morte-em-

multinacional-de-call-center-em-sao-paulo-causa-temor-em-funcionarios.shtml>. Acesso em 1º de maio de 2020. 
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transfobia e o cissexismo como problemas públicos que afetam e conformam o segmento do 

telemarketing paulistano e, assim, devem ser, por ele, enfrentados em sua atuação. 

Esta dissertação pretende entender, ainda, como as próprias trabalhadoras trans* têm 

resistido e enfrentado as discriminações transfóbicas e cissexistas que afetam e conformam os 

seus cotidianos de trabalho nas empresas que lhes empregam, que exploram o seu trabalho. 

Como as manifestações da transfobia e do cissexismo no setor de telemarketing e as 

resistências sindicais e trabalhadoras que provocam como reação podem nos instigar a rever 

as nossas perspectivas em relação ao direito, sobretudo ao direito do trabalho, ao estado, ao 

sindicato e às trabalhadoras. Questionar como os dirigentes do sindicato e as trabalhadoras 

trans* concebem o direito, o estado, o sindicato, os seus limites e as suas possibilidades. 

Como o seu agir reclama, por vezes, a concretude daqueles que seriam os sentidos desejados 

da vida no trabalho e fora dele a partir da provocação e da reivindicação do direito, do estado 

e do sindicato. 

A fim de tentar alcançar esses objetivos, eu desenvolvi, em conjunto com as muitas 

pessoas que construíram a pesquisa comigo e junto de mim e a respeito das quais logo, logo 

escreverei mais, uma etnografia multissituada (GEORGE E. MARCUS, 1995; GEORGE 

MARCUS, 2015; GEORGE E. MARCUS 2016)7 na região metropolitana de São Paulo 

durante alguns meses do ano de 2019. Não delimitarei ou estabelecerei quais seriam os 

marcos temporais e fáticos iniciais e finais da pesquisa, até porque acho que seria impossível 

e problemático fazê-lo, como ponderarei melhor em algum momento do texto. Mas então, 

quem foram, quem são as pessoas que construíram a pesquisa comigo e junto de mim? 

Mulheres transexuais, homens trans e pessoas trans não-binárias8 que trabalharam em 

empresas de telemarketing. Assim como pessoas integrantes do Sintratel. E, também, uma 

pessoa que trabalhava na superintendência regional do trabalho e emprego no estado de São 

Paulo9. A pesquisa, no entanto, não envolveu, somente, a realização de entrevistas 

semiestruturadas com essas pessoas. 

 
7 Nesta dissertação, adotarei o sistema autoria-data para fazer referência às citações diretas e indiretas. Eu 
apresentarei, sempre, o nome completo das diferentes autoras dos textos mobilizados, tal como elas o apresentam 

em seus textos, tal como o reivindicam. E isso porque, muitas vezes, quando se utiliza apenas o último 

sobrenome, associa-se a autora do texto à uma figura masculina cis. Como se sempre se tratasse de um homem 

cis por trás do texto citado. Então, a estratégia de mencionar o nome completo representa uma tentativa de 

combater e denunciar essa presunção masculinizante, machista e cisnormativa que permeia a academia. 

Entretanto, devo advertir que que nem sempre um nome nos permitirá compreender a identificação em relação 

ao gênero por parte de uma pessoa. 
8 Utilizo as expressões mulheres transexuais, homens trans e pessoas trans não-binárias, pois estas foram as 

categorias identitárias reivindicadas pelas pessoas trans* que participaram da pesquisa. 
9 Embora neste texto não serão apresentadas muitas informações obtidas nessa última entrevista mencionada. 
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Envolveu, também, a observação participante em atividades desenvolvidas pelo 

Sintratel junto às trabalhadoras representadas por ele em diferentes espaços sociais, como na 

sede do próprio sindicato, nas sedes de sindicatos de outras categorias de trabalhadoras e em 

diferentes empresas de telemarketing da região metropolitana de São Paulo. Acompanhei 

atividades do Sintratel como: eventos sobre as discriminações LGBTfóbica e racista na 

sociedade brasileira, assembleias para a celebração de acordos coletivos de trabalho e para 

apresentação da campanha salarial de 2020, campanhas de sindicalização, assembleia para 

homologação de rescisão de contratos de trabalho e assembleia entre a direção executiva e a 

direção de base da entidade sindical.  

Possibilitando, deste modo, o meu contato com outras trabalhadoras desse segmento 

que não somente aquelas que entrevistei. Por vezes, era nessas atividades em que eu conhecia 

quem, depois, viria a entrevistar. A pesquisa envolveu, ainda, a análise de uma série de 

documentos, como revistas produzidas pelo sindicato, boletins informativos sobre acordos 

coletivos de trabalho e sobre a campanha salarial, convenções coletivas de trabalho, adesivos 

e panfletos. Assim como a revisão de bibliografia interdisciplinar, composta por obras de 

diferentes áreas do conhecimento, como direito, filosofia, antropologia e sociologia. E, não 

menos importante, envolveu diálogos com pessoas amigas e conhecidas, a quem apresentei e 

nomeei na seção de agradecimentos deste texto, que influenciaram e possibilitaram de 

diferentes formas o desenvolvimento da pesquisa, a escrita desta dissertação. 

Mas o que motivou e moveu o desenvolvimento da pesquisa? Algumas desconfianças, 

questões de pesquisa e hipóteses surgidas no decorrer da minha trajetória de estudos sobre a 

transfobia e o cissexismo no mundo do trabalho e alguns dos mecanismos políticos, sociais e 

jurídicos voltados ao seu enfrentamento. Elas foram, são as seguintes: por que o setor de 

telemarketing representaria um dos poucos setores do mercado de trabalho formal brasileiro 

ao qual poderiam acessar pessoas trans*? O Sintratel desenvolveria estratégias de 

enfrentamento à transfobia e ao cissexismo em empresas paulistanas de telemarketing? 

Parecia para mim que sim e no decorrer do texto contarei melhor o que fez surgir, em mim, 

essa questão. Do contrário, dificilmente, esta pesquisa teria sido feita. Como as trabalhadoras 

trans* enfrentariam a discriminação transfóbica e cissexista que parecia marcar o seu 

cotidiano de trabalho no telemarketing? A atuação sindical e trabalhadora provocaria alguma 

transformação do direito, do estado, do próprio sindicato, das empresas de telemarketing para 

assegurar às pessoas trans* as condições para performarem o gênero, construírem e 

transformarem seus corpos tal como desejam fazer e o fazem? 
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E qual será a estrutura, a sequência desta dissertação-pesquisa ou pesquisa-

dissertação? O texto será dividido em quatro capítulos. O primeiro deles apresentará algumas 

das reflexões e dos sentires que marcaram o fazer da pesquisa. Assim, eu me apresentarei, 

apresentarei quem eu sou, quem eu penso ser. Não por vaidade pessoal ou acadêmica, mas em 

razão de meu compromisso com uma perspectiva feminista dos saberes localizados (DONNA 

HARAWAY, 1995). E, ainda, apresentarei os dilemas e escolhas metodológicos e 

epistemológicos envolvidos no processo de fazer pesquisa, além de parte dos contornos e 

nuances da pesquisa empírica. O segundo capítulo, por sua vez, buscará construir um esboço 

das complexas relações entre estado, direito, sindicato, cissexismo e transfobia. E, deste 

modo, representará uma tentativa de responder às seguintes indagações: o que estado e direito 

têm a ver, podem ter a ver com a transfobia e o cissexismo? O que o sindicato tem a ver, pode 

ter a ver com o direito e o estado? O que o sindicato tem a ver, pode ter a ver com a transfobia 

e o cissexismo? O que uns têm a ver com os outros? 

No terceiro capítulo, encontraremos fragmentos dos relatos de mulheres transexuais, 

homens trans* e pessoas trans não-binárias que trabalharam em empresas de telemarketing 

paulistanas. Estes fragmentos de relatos abordarão uma série de episódios de discriminação 

transfóbica e cissexista dos quais foram vítimas em seus ambientes de trabalho. Episódios 

relacionados ao desrespeito de seus nomes sociais, de seus nomes autodeterminados, de seus 

nomes retificados. Relacionados à negativa de utilização do banheiro em conformidade com 

as suas identidades de gênero autodeterminadas e ao controle das roupas que poderiam utilizar 

nos ambientes de trabalho. Em outras palavras, episódios que indicam uma tentativa de 

controle por parte das empresas e de colegas de trabalho sobre as possibilidades de performar 

o gênero, de construir e transformar os corpos detidas pelas pessoas trans* para promover o 

apagamento de suas transexualidades e travestilidades. Uma tentativa de controle que parece 

encontrar respaldo jurídico e estatal parcial na noção jurídica de subordinação. 

O quarto e derradeiro capítulo apresentará as atividades, as estratégias desenvolvidas 

pelo Sintratel para enfrentamento à transfobia e ao cissexismo em empresas de telemarketing 

na região metropolitana de São Paulo, assim como as compreensões críticas das trabalhadoras 

trans* que entrevistei em relação a elas, em relação à atuação (ou à falta de atuação) por parte 

dessa entidade sindical no atendimento de seus interesses e na defesa de seus direitos. Nesse 

último capítulo, serão, ainda, exibidas algumas das formas pelas quais as próprias 

trabalhadoras trans* têm agido, reagido, resistido em face da discriminação transfóbica e 

cissexista em seus ambientes de trabalho, em seus cotidianos de trabalho. E como tudo isso 

pode nos instigar a rever nossas perspectivas em relação à noção jurídica de categoria 
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profissional, que tem sido, historicamente, mobilizada pelo estado e pelo direito brasileiros 

para regular e restringir a organização e a atuação sindical de trabalhadoras. 

Acredito que era isto que eu tinha para escrever nesta introdução. Agora, o que eu 

gostaria de fazer é desejar a vocês que lerão este texto uma leitura que as provoque a pensar e 

repensar o direito, o estado, o trabalho e o sindicato. Suas possibilidades, seus limites e seus 

impactos nas vidas das pessoas. A refletir como a transfobia e o cissexismo têm afetado as 

vidas, as possibilidades de viver a vida de pessoas trans*. A rever como enxergamos o mundo 

e vivemos as nossas vidas. A problematizar se vivemos as nossas vidas como gostaríamos de 

poder vivê-las. E como as nossas formas de viver a vida têm afetado as vidas, as 

possibilidades de viver a vida de outras pessoas. Caso você que esteja lendo o texto, seja cis, 

como eu sou, que pense e repense de que formas as suas escolhas de vida, as suas formas de 

viver a vida podem implicar, têm implicado na produção e na reprodução da transfobia e do 

cissexismo em diferentes espaços sociais. 
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1. REFLEXÕES E SENTIRES METODOLÓGICOS E EPISTEMOLÓGICOS 

 

 

“Todo incremento de consciência, todo passo dado adiante é travessia, encruzilhada. Eu sou, 

de novo, uma alienígena em novo território. E de novo, e de novo. Mas se eu escapar do 

conhecimento ciente, escapar de ‘conhecer’, eu não irei me mover. O conhecimento me torna 

mais ciente, ele me faz mais consciente. ‘Conhecer’ é doloroso, porque, depois que ‘ele’ 

acontece, eu não posso ficar no mesmo lugar e me sentir confortável. Eu não sou mais a 

pessoa que eu era antes.”10 

Gloria Anzaldúa  

 

“Acontece que o conhecimento, para ser legítimo enquanto tal, precisa ceder a uma série de 

investimentos normativos que procuram regular desde a indagação que o move até as formas 

como organizamos nosso texto e a entonação da voz que devemos empregar ao lê-lo. Nesse 

regime de produção de conhecimento, uma voz anasalada que inclua expressões do Pajubá em 

suas falas certamente soará dissonante; bem como uma escrita encarnada, embalada por um 

ritmo próprio e assumidamente autoral, parecerá ilegível. A despeito desse marco, a força 

mesma desses gestos fracassados em torno da produção hegemônica de saberes e as aberturas 

a que estes se dirigem tensionam, ora molecularmente ora como um estrondo, o regime 

político que institui o que pode ser escutado e lido.” 

Jota Mombaça.  

 

 

1.1 Eu gostaria de contar uma história para vocês 

 

No dia 12 de agosto de 2019, eu e minha irmã Fabíola, que estava, então, me 

visitando, fomos à Pinacoteca, um dos muitos museus da cidade de São Paulo. Encontrava-se 

em exibição a exposição “Desobediências Poéticas”, de Grada Kilomba (2019a), composta 

por quatro instalações que propunham evidenciar as sequelas do passado colonial e racista em 

nossas formas contemporâneas de viver, relacionarmos umas com as outras e com o mundo 

 
10 Trecho original: “Every increment of consciousness, every step forward is a travesía, a crossing. I am again 

an alien in new territory. And again, and again. But if I escape conscious awareness, escape ‘knowing’, I won't 

be moving. Knowledge makes me more aware, it makes me more conscious. ‘Knowing’ is painful because after 

‘it’ happens I can't stay in the same place and be comfortable. I am no longer the same person I was before.”. 

Tradução livre pelo autor. 
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que habitamos, ainda que, por vezes, pareçamos habitar mundos tão diferentes. E será que não 

habitamos? A primeira das instalações consistia em um vídeo que retratava, de uma forma um 

tanto quanto diferente da usualmente contada, o mito grego de Narciso e Eco11. Grada 

Kilomba (2019a) é a narradora dessa história e dá início a ela afirmando algo que me marcou 

profundamente e com o qual me identifiquei enquanto pesquisador durante a jornada que 

culminou neste trabalho, algo que eu gostaria muito de compartilhar com vocês:  

 

Fui convidada  

para vir aqui hoje.  

Mas, sinto que  

não há nada de novo, que eu possa dizer. 

 

Muitas vezes,  
sinto que tudo 

já foi dito. 

 

Sinto que 

já sabemos tudo,  

mas tendemos 

a esquecer, 

do que sabemos.  

 

É por isso que hoje,  

eu vos quero contar  

uma história: 
a história de  

Narciso e de Eco 

(GRADA KILOMBA, 2019a, p. 14) 

 

Influenciado e inspirado por Grada Kilomba (2019a), mais precisamente por essa sua 

reflexão antes de iniciar o seu corajoso e belo trabalho artístico, eu senti, em inúmeros 

momentos da pesquisa, que não havia nada de novo a ser dito, que não havia nada a ser 

acrescentado a tudo aquilo que foi pensado, proposto e construído. Afinal, a transfobia, o 

cissexismo e os seus aspectos estruturais e institucionais podem ser, facilmente, percebidos e, 

ouso dizer, que são, socialmente, notórios e conhecidos (embora, por vezes, deliberadamente, 

ocultados e dissimulados). E isso se deve, também e principalmente, a terem sido 

denunciados, reiteradamente, por pessoas trans*, ativistas trans*, artistas trans*, artivistas 

trans*, pesquisadoras trans*, organizações não governamentais, como Lunna D’Ávila, Keila 

Simpson, Symmy Larrat, João W. Nery, Jaqueline Gomes de Jesus, viviane v., Dean Spade, 

Sylvia Rivera, Laura Martendal, Guilherme Almeida, Beatriz Pagliarini Bagagli, Amara 

 
11 Para conhecer um pouco mais sobre a forma como Grada Kilomba (2019a) apresenta esse mito e sobre a sua 

exposição “Desobediências poéticas”, favor consultar os seguintes sites da Pinacoteca: 

<https://pinacoteca.org.br/programacao/grada-kilomba-desobediencias-poeticas/> e 

<http://pinacoteca.org.br/wp-content/uploads/2019/07/AF06_gradakilomba_miolo_baixa.pdf>. Acesso em 30 de 

março de 2020. 
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Moira, Hailey Kaas, Luma Nogueira de Andrade, Sayonara Naider Bonfim Nogueira, Jota 

Mombaça, Paul B. Preciado, Susan Stryker, Linn da Quebrada, Leandrinha Du Art, Liniker, 

Sayak Valencia, Duda Salabert, Laverne Cox, Bruna Benevides, Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais (ANTRA), Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), dentre tantas outras. Assim como também a 

pessoas cis que se mostraram aliadas na elaboração dessas denúncias, como Érica Renata de 

Souza, Larissa Pelúcio, Camilo Braz, Tatiana Lionço, Berenice Bento, Jéssica de Paula Bueno 

da Silva, João Felipe Zini Cavalcante de Oliveira, dentre outras. 

Em seus relatos, falas, textos, manifestos, eventos, desabafos e atitudes (VIVIANE V., 

2015b; AMARA MOIRA, 2017; AMARA MOIRA, 2018a; JAQUELINE GOMES DE 

JESUS, 2015a; JAQUELINE GOMES DE JESUS, 2015b; BEATRIZ PAGLIARINI 

BAGAGLI, 2013; BEATRIZ PAGLIARINI BAGAGLI, 2016; LAURA MARTENDAL, 

2015; JUDITH BUTLER, 2018b; BERENICE ALVES DE MELO BENTO, 2003; 

BERENICE BENTO, 2011; LARISSA PELÚCIO, 2009; JOÃO FELIPE ZINI 

CALVALCANTE DE OLIVEIRA, 2019), essas pessoas e esses movimentos evidenciaram e, 

ainda hoje, evidenciam que a ousadia de desafiar as normas sociais e culturais relacionadas a 

como devemos viver, performar o gênero, construir e transformar os corpos humanos nas 

sociedades ocidentais contemporâneas foi e continua sendo sancionada com insultos, olhares 

tortos, repreensões familiares e sociais, expulsões do ambiente familiar e doméstico, das 

escolas, das ruas (ao menos durante a luz do dia), agressões físicas e até mesmo com a morte. 

Além de inviabilizar o acesso a determinadas políticas públicas e dificultar o exercício de 

certos direitos (DEAN SPADE, 2015; LUIZ MELLO, WALDERES BRITO, DANIELA 

MAROJA, 2012; FLÁVIO MALTA FLEURY, 2016).  

Porém, também como Grada Kilomba (2019a), apesar deste sentimento de impotência; 

de, por vezes, acreditar que não há nada que eu possa dizer de novo, eu, também, gostaria de 

contar a vocês uma história. Mesmo porque não só tendemos a esquecer aquilo que 

conhecemos, mas evitamos (re)conhecer aquilo que tememos (re)conhecer, até por, de alguma 

forma, ameaçar a coerência da “realidade” na qual imaginamos e desejamos viver. Acredito 

ser necessário contar essa história, também, para que sejamos instigadas a pensar e a discutir, 

cada vez mais, incessantemente e interminavelmente mais, não só os efeitos que a transfobia e 

o cissexismo podem ter nas vidas de todas nós, trans* e cis, mas como as afetam de formas 

radicalmente diferentes, a depender de como se performa o gênero, constrói e transforma os 

corpos e de outros pertencimentos identitários atinentes à raça, à classe social, à religião, à 

nacionalidade, dentre outros. É importante que saibamos, ainda, que é possível resistir à 



27 

 

transfobia e ao cissexismo e conhecer algumas das formas pelas quais pessoas trans* têm 

resistido, ao longo de suas vidas, a essas cruéis formas de discriminação para viver como 

ousaram e ousam, de forma atrevida e corajosa, viver. 

É preciso contar essa história como uma forma de contestar quaisquer outras histórias 

que apresentam as transexualidades, as travestilidades e as outras formas inconformes de 

performar o gênero, construir e transformar os corpos como doenças, desvios morais ou 

pecados a serem curados, corrigidos ou perdoados, tentando nos conformar e obrigar, assim, a 

formas limitadas e limitantes de vivermos as nossas vidas. A minha intenção aqui (talvez, um 

tanto quanto ambiciosa, admito) é fazer como o fez Grada Kilomba (2019a) em sua exposição 

ao contestar aquelas narrativas que tentam dissimular e invisibilizar o colonialismo e o 

racismo que marcam a atualidade e que tem raízes em nosso passado. Se Grada Kilomba 

(2019a) propõe a arte, em algumas de suas muitas manifestações possíveis, como uma das 

muitas formas de desobedecer às narrativas racistas e colonialistas, este texto apresentará 

muitas formas pelas quais pessoas trans* têm desobedecido às narrativas transfóbicas e 

cissexistas, sendo ele próprio, em alguma medida, uma tentativa problematizável de se pensar 

como as pessoas que, assim como eu, são cis* podem, também, resistir a elas. Sendo, 

portanto, este texto e o exercício de fazer pesquisa que o possibilitou alguns outros exemplos 

de manifestações possíveis deste importante e necessário exercício de desobediência. 

Mas que história é esta que pretendo compartilhar com vocês que não sei por que leem 

este texto, se por obrigação, prazer, curiosidade ou um misto disso tudo? Essa história é sobre 

tantas coisas diferentes. E a cada instante que penso nela ou a revivo ao escrever estas linhas, 

parece ser sobre tantas coisas mais do que me pareceu em suas diferentes etapas de 

construção. Ela é sobre as atividades de um sindicato que representa as trabalhadoras em 

empresas de telemarketing da região metropolitana de São Paulo, o Sindicato dos 

Trabalhadores em Telemarketing e Empregados em Empresas de Telemarketing da Cidade de 

São Paulo e Grande São Paulo (Sintratel), voltadas, especificamente, ao enfrentamento da 

transfobia e do cissexismo, mas também do machismo, do racismo e do classismo 

reproduzidos nas empresas de telemarketing, que conformam, diferencialmente, a transfobia e 

o cissexismo sentidos pelas pessoas trans* que trabalham nesses espaços. Atividades sindicais 

que pretendem, também, provocar transformações em outros espaços sociais. Para além dos 

limites físicos de qualquer empresa de telemarketing paulistana ou mesmo da sede do 

Sintratel, acontecendo, por vezes, nesses outros espaços. 

É uma história sobre as compreensões críticas de mulheres transexuais, homens trans e 

pessoas trans não-binárias que trabalharam em empresas de telemarketing da grande São 
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Paulo a respeito da atuação (ou da falta de atuação) do sindicato no enfrentamento da 

transfobia e do cissexismo que enfrentaram para acessar essas empresas, que enfrentaram em 

seus cotidianos de trabalho. É sobre as estratégias espontâneas ou articuladas, individuais ou 

coletivas que elas desenvolveram, em seus ambientes de trabalho, para enfrentarem essas e 

outras formas de discriminação que afetaram os seus viveres. É, ainda, sobre algumas de suas 

compreensões a respeito da vida, do mundo e de como deveria agir o sindicato, o estado 

(estou me referindo ao estado que costumamos descrever ou, performativamente falando, 

evocar como Estado, mas que, neste texto, será sempre escrito apenas em letras minúsculas) e 

o direito (sem a primeira das letras grafadas em forma maiúscula como tantas vezes escrevem 

por aí)12, do que eles são, do que eles podem ser, para que(m) tem servido e para que(m) 

deveriam servir. É sobre como essas estratégias trabalhadoras e, também, aquelas propostas e 

desenvolvidas pelo sindicato com o intuito de combater a transfobia e o cissexismo 

transformam e tensionam ou buscam transformar e tensionar as possibilidades de se viver, de 

se performar o gênero, de se construir e transformar corpos no mundo. 

Na verdade, eu gostaria de compartilhar com vocês uma série de fragmentos de 

histórias, algumas delas minhas e outras tantas de pessoas que conheci, encontrei e com as 

quais convivi nas muitas das encruzilhadas desta jornada de pesquisa, e até mesmo antes dela 

começar (e quando ela teria começado?). Fragmentos de histórias que, ao final, se tornam (por 

que não?) uma única história. Embora esta história não seja, propriamente, minha. Não ao 

menos só minha. Posso (ao menos, acredito eu) considerá-la, também, minha. Uma história 

cujo começo é impreciso e cujo final não pode ser reduzido, nem limitado a este texto, até 

porque é, como disse, de muitas pessoas. E confesso não saber, até o momento em que 

escrevo este texto (e imagino que minha dúvida persistirá mesmo depois que ele estiver 

“pronto”), se eu seria a pessoa mais adequada para contá-la ou se a estou contando (se a 

contei) da melhor forma que poderia considerando todas as minhas limitações. Este é um 

dilema que me acompanha, de certa forma, desde muito antes do início formal da pesquisa de 

 
12 Aqui, também, a escolha em grafar as primeiras letras das palavras “estado” e “direito” no minúsculo 

representa outro pequeno ato de desobediência política. Ao fazê-lo, eu desejo me opor à invocação da 

incontestabilidade e da inquestionabilidade como características constitutivas do direito, que permitiriam a sua 
contestação ou o seu questionamento apenas perante o estado e quando os motivos que impelem a tanto sejam 

fundados em algum outro lugar desse mesmo direito. Eu desejo me opor a essa forma de conceber o direito, que 

busca ocultar uma série das disputas em torno da construção de instrumentos normativos jurídicos e dos próprios 

sentidos e possibilidades do direito na concretude das vidas vividas. O “Direito”, que eu e Gabriela Campos 

Alkmin (2019) chamamos de “direito institucionalizado” no artigo Crítica queer ao(s) direito(s): tensões entre o 

direito institucionalizado e o direito nascido no campo da luta por terra, tenta atribuir ao estado o poder de 

definir o que é o direito e quem pode produzi-lo, atribuindo, na maioria das vezes, ao próprio estado o poder de 

produzir o direito e ignorando, assim, manifestações populares que reivindicam e performam outros tipos de 

direito, como eu e Gabriela Campos Alkmin (2019) ponderamos naquele artigo ao trabalharmos a partir de 

algumas vivências do movimento de trabalhadoras rurais sem terra. 
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mestrado que subsidiou este texto. Ele surgiu de uma angústia provocada em mim quando eu, 

ainda, era estudante de graduação em direito na universidade de Brasília, quando decidi 

pesquisar a respeito da transfobia e do cissexismo no mundo do trabalho e de mecanismos 

políticos, sociais e jurídicos voltados ao seu enfrentamento. 

Pode parecer um tanto quanto egocêntrico iniciar este texto escrevendo sobre mim. No 

entanto, acredito ser importante conhecer, ainda que breve e limitadamente, as pessoas 

envolvidas no processo de fazer pesquisa. E prefiro me apresentar primeiro. Não por me 

considerar como o sujeito mais importante dela, mas por ter sido o seu proponente e para não 

escapar à minha responsabilidade enquanto principal tomador de decisões e fazedor de 

escolhas que delimitaram os contornos do trabalho apresentado nesta dissertação. Além disso, 

acredito ser necessário também em razão deste texto estar, em certa medida, impregnado de 

mim e marcado por meus sentimentos, minhas impressões, meus medos, meus anseios, meus 

receios, minhas esperanças, minhas lágrimas e meu suor. Apesar de não ser um texto meu. 

Não, ao menos, só meu. E é por isto que decidi compartilhar, logo em seu início, um pouco 

sobre mim, sobre minha trajetória de vida e de pesquisa, sobre as escolhas que me conduziram 

até aqui, bem como sobre as circunstâncias além do meu controle que afetaram o meu viver e 

o desenrolar da pesquisa, ao menos aquelas cuja influência pude notar, destacando algumas 

das reflexões e alguns dos sentires que marcaram o fazer desta pesquisa. 

Apresentar-me e apresentar alguns dos muitos dilemas epistemológicos e 

metodológicos que enfrentei, bem como as justificativas para os caminhos da pesquisa que 

tracei passou a fazer sentido, a partir do momento em que compreendi que este trabalho parte 

de mim (embora não só de mim) – tanto no sentido de que me constitui, como no sentido de 

que tem seu início, também, em mim (naquilo que me constitui) e a partir de mim. Não 

bastaria nunca, portanto, apresentar, aqui, as informações construídas a partir da pesquisa de 

campo13. Mesmo porque não pretendo fazer uso do “truque de deus”, como muitas pessoas o 

fizeram e ainda o fazem nas universidades, passando-me por uma espécie de entidade divina, 

abstrata, sobrenatural que não ocupa nenhum lugar neste nosso mundo mundano embora tudo 

possa ver, ouvir, cheirar, tocar e sentir (DONNA HARAWAY, 1995). Além disso, representa, 

para mim, um dever decorrente de minha responsabilidade ética para com as interlocutoras de 

pesquisa, bem como para com a comunidade acadêmica e com a sociedade. É uma atitude 

 
13 Falo em informações construídas no campo e a partir dele e não em dados coletados, pois tenho aprendido a 

partir do contato com outras pesquisas etnográficas (como a de LARISSA PELÚCIO, 2009) e da minha própria 

experiência em/com o campo, que tudo aquilo que dele parece emergir é resultado de processos complexos 

caracterizados por encontros, negociações, interpretações, percepções, confiança, medo, receio, felicidade e 

tantos outros sentimentos. Além de vivências e sentimentos para além do campo, que irão afetar e marcar o 

processo de escrita (ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA, 1996). 
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importante por submeter minha pesquisa ao escrutínio e à avaliação da academia e da 

sociedade, assegurando, em contrapartida, a ela certo nível de confiabilidade. Afinal, 

enquanto pesquisadoras, estamos vinculadas às nossas “promessas”, assim como devemos ser, 

eventualmente, responsabilizadas pelos “monstros destrutivos” que podem emergir a partir do 

nosso fazer pesquisa (DONNA HARAWAY, 1995, p. 21). 

Devemos, portanto, evitar a concretização de riscos previsíveis e que podem, de 

alguma forma, comprometer o sobreviver e a vivibilidade das vidas (JUDITH BUTLER, 

2006; JUDITH BUTLER; 2018a; JUDITH BUTLER, 2018c) daquelas pessoas (ou de 

animais) envolvidas (envolvidos) na construção e no desenvolvimento da pesquisa, sobretudo 

quando ela envolve, diretamente, a participação de seres humanos14 (e não nos esqueçamos 

uma vez mais dos outros animais). Um meio de comprovar e demonstrar esta nossa 

preocupação e a adoção de medidas hábeis a evitar a concretização de impactos danosos ou 

desastrosos consiste em sermos honestas sobre quem somos, o que pretendemos e, por fim, 

quanto aos nossos caminhos de vida e itinerários de pesquisa. O fazer pesquisa pode provocar 

inúmeros impactos e, ainda, que não possamos prever todos eles por completo e compreender, 

de antemão, sua inteira extensão, devemos nos dedicar, enquanto pesquisadoras, à antecipação 

de quais podem ser, pelo menos, alguns deles. Mesmo porque “o objeto do conhecimento” 

não pode nunca ser concebido “como uma tela, ou um terreno, ou um recurso”, mas sim como 

“um ator e agente” (DONNA HARAWAY, 1995, p. 36). 

Além disso, por mais que algumas pessoas insistam em negar, o próprio ato de fazer 

pesquisa é motivado por diferentes interesses e agendas. Nós queremos provocar impactos 

com o nosso fazer pesquisa. Nosso fazer pesquisa é fundado em diferentes concepções de vida 

e de mundo, assim como na persecução da manutenção da “realidade” (e sua legitimação) ou 

de sua transformação (pontual ou, mesmo, radical), o que reforça a necessidade e a 

importância da honestidade das pesquisadoras quanto aos processos de construção de suas 

respectivas pesquisas e mesmo quanto a alguns aspectos de suas histórias pessoais, que 

motivaram e possibilitaram o seu engajamento nesses processos.  

Falar de mim e do itinerário de construção da pesquisa pode representar para algumas 

pessoas a desqualificação do caráter científico deste trabalho e da própria pesquisa que lhe 

sustenta e lhe possibilitou. Pode ensejar o questionamento de minha objetividade científica 

enquanto pesquisador (ou pretenso pesquisador). A indagação de minha parcialidade frente à 

 
14 Um dos casos mais emblemáticos a respeito dos impactos devastadores que podem ser provocados por 

pesquisas empíricas na vida das pessoas que dela participam é o do “sangue yanomami”. Para conhecer mais a 

respeito dele, favor consultar o artigo intitulado Avaliação ética em pesquisa social: o caso do sangue Yanomami 

de Débora Diniz (2007). 
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ausência da neutralidade dissimulada através do uso de “referentes sempre (...) ausentes, 

significados diferidos, sujeitos divididos e o infindável jogo dos significantes” (DONNA 

HARAWAY, 1995, p. 10). Porém, corresponde a uma etapa essencial na produção de 

qualquer saber que se pretenda localizado (DONNA HARAWAY, 1995). 

A objetividade científica que almejei alcançar e concretizar no fazer desta pesquisa 

não foi aquela “entronizada nos manuais elementares e na literatura de divulgação da 

tecnociência” (DONNA HARAWAY, 1995, p. 9), mas sim a perspectiva feminista da 

objetividade científica corporificada pensada e proposta por Donna Haraway (1995). Segundo 

a qual devemos localizar, espacial e socialmente, os nossos saberes e quem os produz, mesmo 

porque o ato de ver o mundo que nos cerca e nos constitui, que é fundante e essencial para o 

ato de fazer pesquisa, deve ser compreendido como limitado e passível de responsabilização 

pelas consequências que pode provocar (DONNA HARAWAY, 1995). Este ato de ver, de 

acordo com a perspectiva de Donna Haraway (1995) dos saberes localizados, deve ser, ainda, 

sempre atento e crítico às relações de poder que conformam este nosso mundo e, 

consequentemente, possibilitam e influenciam o nosso próprio fazer pesquisa. 

Agora, gostaria de começar a apresentar os contornos e nuances da pesquisa empírica 

que permitiu a elaboração deste texto. A pesquisa que realizei tomou a forma de uma 

etnografia, na qual empreguei como métodos os seguintes: observação participante, 

entrevistas semiestruturadas e análise de documentos. Eu entrevistei pessoas que integravam 

ou integraram os quadros do Sintratel, para compreender e conhecer um pouco de suas 

histórias de vida e de trabalho; como se deu o seu engajamento, o seu envolvimento e a 

participação no sindicato15; quais seriam os objetivos do Sintratel nas suas perspectivas; como 

se daria o diálogo do sindicato com as trabalhadoras que compõem a categoria; quais seriam 

suas atribuições no sindicato; quais seriam as atividades realizadas pelo sindicato, sobretudo 

aquelas direcionadas ao enfrentamento do assédio e da discriminação transfóbica, cissexista, 

machista, racista e LGBTfóbica; se haveria e como se daria, em caso positivo, o diálogo e a 

interação do sindicato com outras entidades sindicais e com movimentos sociais; e, ainda, 

quais teriam sido os impactos da reforma trabalhista promovida pela lei número 13.467, de 13 

de julho de 2017, na atuação e na conformação do Sintratel. 

Assim como entrevistei mulheres transexuais, homens trans e pessoas trans não-

binárias que trabalhavam, à época das entrevistas, em empresas de telemarketing na região 

metropolitana de São Paulo16. Nos encontros com estas pessoas, conversamos um pouco sobre 

 
15 No apêndice C, consta o questionário que subsidiou a realização das entrevistas com dirigentes sindicais. 
16 No apêndice B, consta o questionário que subsidiou a realização das entrevistas com as trabalhadoras trans*. 



32 

 

suas histórias de vida, além de termos dialogado sobre seus cotidianos de trabalho; quais 

atividades desempenhavam; como era sua relação com colegas de trabalho, chefia, 

consumidoras e empresas-cliente; se já souberam ou vivenciaram algum tipo de preconceito 

no ambiente de trabalho, seja transfóbico, cissexista, racista ou de outro tipo (ou, ainda, as 

complexas intersecções dessas formas de discriminação); quais seriam os aspectos que 

considerariam positivos e negativos em trabalhar em empresas de telemarketing; se 

acreditavam ter adoecido por causa do trabalho nesses espaços; se deixariam o setor de 

telemarketing caso pudessem e tivessem oportunidades fora dele; se eram ou não filiadas ao 

Sintratel; se teriam participado ou teriam tido ciência de alguma ou algumas atividades 

promovidas pelo Sintratel; qual seria sua opinião a respeito dessa atividade ou das atividades 

do sindicato das quais participaram ou tiveram conhecimento e, também, do próprio sindicato; 

e, por fim, a quem recorreriam caso fossem vítimas de violência no ambiente de trabalho (e, 

por vezes, também o questionamento se estendia e se referia a eventuais violências sofridas 

em outros espaços sociais). 

Entrevistei, também, uma pessoa que trabalha como servidora pública na 

superintendência regional do trabalho e emprego no estado de São Paulo, órgão integrante do 

ministério da economia, para conhecer um pouco mais da história de Lunna, que apresentarei 

mais adiante, e aproveitei para compreender a atuação do núcleo de combate ao assédio moral 

e à discriminação do referido órgão e, especificamente, nos casos de discriminação 

transfóbica e cissexista ocorridas no setor de telemarketing paulistano, embora as informações 

nesse sentido específico não serão objeto específico de reflexão e de sentir na pesquisa. 

Acompanhei, ainda, algumas atividades realizadas pelo Sintratel junto às trabalhadoras de sua 

categoria profissional, como eventos para debater sobre a LGBTfobia e o racismo na 

sociedade brasileira, assembleias para a celebração de acordos coletivos de trabalho, 

assembleias para deflagração de campanha salarial e para apresentação de suas pautas de 

reivindicação, assembleia de homologação de rescisão de contratos de trabalho, campanhas de 

sindicalização e assembleia da direção executiva do Sintratel com os diretores de base da 

entidade sindical. 

Apresentados, ao menos em parte, os contornos e nuances da pesquisa empírica, eu 

gostaria, agora, de me apresentar, de apresentar quem eu sou, de me localizar social e 

espacialmente enquanto pessoa envolvida no processo de fazer pesquisa que possibilitou a 

escrita deste texto. E pretendo fazê-lo em razão de meu compromisso com a perspectiva 

feminista da objetividade científica, dos saberes localizados proposta por Donna Haraway 

(1995), assim como para explicar mais detalhadamente como lidei e lido com a angústia e 
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com o dilema que me afligiram e afligem a respeito de se eu estaria autorizado e legitimado a 

pesquisar sobre vidas e vivências tão distintas das minhas e em quais termos e condições 

desenvolver esta pesquisa.  

Faço esta apresentação também porque muitas vezes não pude fazê-la como eu 

gostaria diante de algumas de minhas interlocutoras nesta jornada de pesquisa. Às vezes pela 

falta de tempo, tendo em vista que com algumas pessoas eu só pude me encontrar uma única 

vez e os nossos encontros tiveram que ser rápidos em razão de seus outros compromissos. 

Outras vezes, por minha timidez. E outras, ainda, por sentir que eu deveria, naqueles 

momentos, muito mais ouvir do que falar. O que acredito não representar um problema, até 

porque, como afirma Roberto Cardoso de Oliveira (1996) em seu artigo O trabalho do 

antropólogo: olhar, ouvir, escrever, ouvir, saber ouvir constitui uma importante etapa no 

processo de compreensão e reflexão sobre dinâmicas e fenômenos pesquisados no campo das 

ciências sociais, na medida em que possibilita o estabelecimento de diálogos e não 

interrogatórios com as interlocutoras com quem se constrói as investigações acadêmicas. 

 

1.2 Quem eu (não) sou? Quem eu (não) posso ser? 

 

Quem sou eu? Quem digo e reivindico ser corresponde, realmente, a quem sou ou a 

quem pretendo ser? Ou, ainda, a como gostaria de ser reconhecido e tratado? Quem pode 

definir quem eu sou e quem eu não posso ser? Se a vida representa, envolve e é, de alguma 

forma, movimento e movimentar-se (desde o ato de respirar que possibilita o sobreviver até o 

ato de fazer escolhas que implicarão em mudanças sutis ou drásticas de vida, ou de ter que se 

conformar a não poder fazê-las em algumas circunstâncias, mas ter de agir como se o tivesse 

feito ou independente disso), eu poderia me definir utilizando termos, padrões e categorias 

estáticos? Quem eu posso ser? Quem é que pode definir quem eu posso ser e, também, quem 

eu jamais poderei ser? 

Usualmente, quando alguém nos pergunta quem nós somos, nos apresentamos falando 

nossos nomes, nossas idades e nossas profissões, mesmo porque é isso que acreditamos que a 

pessoa quer saber e ser isso parte da essência do que nos constitui. Por vezes, também 

compartilhamos informações relacionadas às nossas trajetórias de vida. Algumas outras 

informações, como as referentes às nossas identidades de gênero, às nossas sexualidades, às 

cores de nossas peles, aos traçados de nossas feições e às classes sociais às quais pertencemos, 

que dizem muito sobre quem somos ou pretendemos ser, não precisam ser ditas. Muitas vezes 

não são sequer questionadas ou, pelo menos, esperamos, em algumas ocasiões, não ter que 
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respondê-las, pois nossos corpos, com seus adereços, e nossos movimentos, ora comedidos, 

ora escandalosos, as revelarão por nós. Embora, por vezes, também possam ser inferidas de 

nossas histórias de vida ou expostas e evidenciadas através delas. 

Nós costumamos utilizar categorias identitárias para definir para nós mesmas e para as 

demais pessoas que nos cercam e com as quais convivemos quem nós somos (mas, também e 

de alguma forma, quem nós queremos ser e quem nós podemos ser). Juana María Rodriguez 

(2003, p. 21 e 22) questiona, em seu livro Queer Latinidad: identity practices, discursive 

spaces (Latinidade queer: práticas identitárias, espaços discursivos), o que essas categorias, 

destinadas a nomear atributos, qualidades e características referentes às nossas idades, 

identidades de gênero, raças, etnias, sexualidades, deficiências, classes sociais, religiões e 

nacionalidades, poderiam revelar sobre quem somos, o que fizemos, como nos encaramos, 

como nos relacionamos com as outras pessoas e com o mundo. Poderiam elas evidenciar 

todas as nossas particularidades e peculiaridades, assim como expressar os aprendizados, as 

felicidades e as dores de cada uma de nossas experiências? O que elas poderiam dizer sobre 

nossas vidas, sobre os caminhos que traçamos e aqueles que desejamos percorrer? 

Judith Butler (2017a) afirma, em seu livro A vida psíquica do poder: teorias da 

sujeição, que essas categorias identitárias não podem ser compreendidas como, meramente, 

nomeadoras de atributos, qualidades e características pré-existentes a elas próprias ou à sua 

atribuição a nós. Afinal, elas não foram criadas por nós que as reivindicamos, mas são 

anteriores à nossa existência, ao nosso próprio surgimento. Elas são orientadas e fundadas em 

normas que prescrevem como podemos e devemos viver nossas vidas, impelindo-nos a 

adotar, de forma reiterada e contínua, um conjunto de práticas e atitudes linguísticas e 

corporais materializadoras do que a categoria social delimita ser ou atesta podermos fazer 

(JUDITH BUTLER, 2017a).  

As categorias identitárias estabelecem, portanto, fronteiras, no sentido em que as 

define Gloria Anzaldúa em seu livro Borderlands/La frontera: the new mestiza (Zonas de 

fronteira/A fronteira: a nova mestiça). De acordo com ela (1987, p. 3, destaque do texto 

original), as fronteiras “definem os espaços que são seguros e aqueles que são inseguros, 

distinguem [quem] nós [somos e podemos ser], deles, delas”17. Nós somos aquelas pessoas 

que “atravessam [as fronteiras], [as] ignoram, trespassando os confins do ‘normal’”18 

 
17 Trecho original: “Borders are set up to define the places that are safe and unsafe, to distinguish us from 

them.” (ANZÁLDUA, 1987, p. 3). Tradução livre pelo autor. 
18 Trecho original completo do qual um pedaço foi apresentado no texto: “Los atravesados live here: the squint-

eyed, the perverse, the queer, the troublesome, tbe mongrel, the mulato, the half-breed, the half dead; in short, 
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(ANZÁLDUA, 1987, p. 3). Eles e elas seriam aquelas pessoas que habitam o espaço seguro 

delimitado pelas fronteiras, aquelas pessoas que não ousam, são impedidas de alguma forma, 

temem ou não imaginam ser possível atravessá-las, transgredí-las. Essas fronteiras são, 

artificialmente, construídas pela cultura, que “forma nossas crenças [através de] paradigmas 

dominantes, conceitos pré-definidos que existem como inquestionáveis”19. 

Diferentemente do que, por vezes, nos é transmitido culturalmente, do que querem que 

acreditemos, as categorias identitárias estão sujeitas e são passíveis de transformações a partir 

de acontecimentos sociais e culturais ao longo do tempo histórico (JUDITH BUTLER, 2003, 

p. 20). Tampouco parece que querem que percebamos e descubramos que elas contemplam ou 

explicam, de maneira pouco satisfatória, as diferenças e as semelhanças vividas e sentidas 

entre e por nós, em razão e apesar das intersecções das diversas categorias identitárias que 

concernem aos nossos mais diversos “pertencimentos” generificados, raciais, étnicos, 

nacionais, sexuais, classistas, religiosos, dentre tantos outros possíveis (JUDITH BUTLER, 

2003, p. 20). Judith Butler (2003, p. 20) argumenta, em seu livro Problemas de gênero: 

feminismo e subversão da identidade, ao refletir sobre as limitações e problemáticas de se 

restringir a sujeita política do feminismo à categoria identitária da mulher ou das mulheres, 

que: 

 

Se alguém ‘é’ uma mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é; o termo 

não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da ‘pessoa’ 
transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem 

sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos 

históricos, e porque o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, 

classistas, éticas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. 

 

Reconhecer o caráter performativo e, portanto, contingente das categorias identitárias, 

ou seja, o seu efeito criador e materializador daquilo que se limitariam a nomear e a atestar 

como existente e anterior a elas próprias, não significa a negação da existência de diferenças 

entre nós, mas representa uma forma de identificar que essas categorias podem ser utilizadas 

para encobrir as operações de poder por meio das quais nossas diferenças são construídas, 

definidas e organizadas socialmente (JUDITH BUTLER, 2017a). E, aqui, é importante 

reverberar um alerta realizado por Avtar Brah, no artigo Diferença, diversidade, 

 
those who cross over, pass over, or go through the confines of the ‘normal’” (p. 3).” (ANZÁLDUA, 1987, p. 3). 

Tradução livre pelo autor. 
19 Trecho original completo do qual um pedaço foi apresentado no texto: “Culture forms our beliefs. We perceive 

the version of reality that it communicates. Dominant paradigms, predefined concepts that exist as 

unquestionable, unchallengeable, are transmitted to us through the culture.” (ANZALDÚA, 1987, p. 16). 

Tradução livre pelo autor. 
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diferenciação, no sentido de desconfiarmos dos termos e condições em que algumas de nossas 

diferenças são afirmadas. Avtar Brah (2006, p. 358) argumenta que não basta reconhecer a 

existência de diferenças entre mulheres negras e brancas para se pensar em teorias e práticas 

feministas e antirracistas, mas deve-se avaliar e buscar saber quem as definiu, com base em 

quais parâmetros e padrões, de que modo elas foram e são representadas, bem como se elas 

são articuladas para estabelecer hierarquias ou alianças entre as mulheres. 

Grada Kilomba (2019b), em seu livro Memórias da plantação: episódios de racismo 

cotidiano, ao falar dos elementos constitutivos do racismo, também nos mostra que a 

afirmação das diferenças, por si só, não é e nem pretende ser revolucionária ou, sequer, 

libertária. Ela (2019b, p. 75-76) destaca que o primeiro dos elementos caracterizadores do 

racismo consistiria, justamente, na “construção de/da diferença” (destaque do texto original) 

a partir da qual se estabelece uma “norma branca” (destaque do texto original) que define as 

pessoas negras como diferentes. Esta diferenciação ocorreria através de um “processo de 

discriminação”, que inferioriza, humilha e violenta essas sujeitas tidas por “diferentes” 

(GRADA KILOMBA, 2019b, p. 75-76). As diferenças raciais são construídas para legitimar a 

hierarquia social entre pessoas brancas e pessoas negras, bem como a distribuição desigual do 

poder que a sustenta e impede o acesso de pessoas negras a certos espaços sociais, relegando-

as a alguns outros, e impede que suas vozes e demandas sejam ouvidas, reconhecidas ou 

atendidas (GRADA KILOMBA, 2019b). Deste modo, devemos sempre desconfiar de nossas 

diferenças, ainda que elas pareçam ter origem na materialidade de nossos próprios corpos, em 

nossas próprias peles e não em qualquer discurso ou construção sociocultural. 

Para mim, encarar os limites e as limitações das categorizações identitárias tornou, 

extremamente, difícil qualquer tentativa de me definir, de compreender quem sou (até para 

não me impedir de visualizar quem posso ser, considerando que a vida é, ao menos para mim, 

movimento) e, consequentemente, de me apresentar. Ao mesmo tempo em que teve um efeito 

libertador, pois me aliviou da pressão de ter que me enquadrar e enquadrar a minha vida e as 

minhas vivências em categorias, por vezes excessivamente, limitantes e incapazes de 

expressar, revelar e transmitir tudo aquilo que gostaria. Além disso, elas me fizeram 

questionar a pertinência e a importância de perguntar às interlocutoras das entrevistas, como o 

fiz, quais seriam suas idades, como se identificariam em relação ao gênero e à sexualidade, 

como se autodeclarariam em relação à raça e se teriam alguma deficiência. Mas esta 

problematização referente a esses questionamentos que fiz às pessoas que entrevistei 

retomarei um pouco mais à frente, quando apresentar alguns dos relatos que ouvi a respeito de 

episódios de transfobia e cissexismo no setor de telemarketing e em outros espaços sociais 
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pelos quais muitas delas passaram. Ainda assim, estou ciente da importância de reivindicar, 

em determinadas circunstâncias, as categorias identitárias (e até da impossibilidade de viver 

sem fazê-lo), como ficará mais evidente no decorrer do texto e como sintetizou Kye, uma das 

minhas interlocutoras de pesquisa: 

 

Kye – (...) Referente ao gênero, eu me classifico trans não-binário, né? Geralmente, 
eu meio que esqueço disso, porque eu não sou muito apegado a esse lance. Tipo, 

meu sonho era que ninguém se preocupasse com isso, mas tem uma hora que 

quando a gente está buscando os direitos, os nossos deveres, vai chegar alguém e vai 

perguntar o que você é. Então, querendo ou não, a gente tem que, infelizmente, se 

classificar em alguma coisa para poder garantir a nossa luta. (...) 

 

Também estou ciente de que jamais conseguirei me definir e me apresentar 

satisfatoriamente para mim mesmo e para as outras pessoas, até porque quem penso ser não é, 

necessariamente, quem gostaria de ser, como gostaria de ser visto, como me apresentarei e 

tampouco corresponderá a como vocês e as outras pessoas me interpretarão e enxergarão.  

É importante pontuar, ainda, como faz Juana Maria Rodriguez (2003), que a 

construção, a definição e a interpretação de sujeitas e de suas percepções e pertencimentos 

identitários dependem e variam de acordo com o espaço discursivo em que elas se dão. 

Portanto, quem eu sou, como eu me apresento, como eu sou reconhecido e tratado depende se 

estou na feira sozinho comendo pastel e tomando caldo de cana; em um evento acadêmico em 

uma universidade pública com pessoas desconhecidas; em um bloco de carnaval com amigas; 

em uma empresa de telemarketing acompanhando as atividades desenvolvidas por um 

sindicato; em um grupo de Whatsapp com pessoas que integram os mesmos projetos e grupos 

de pesquisa que eu. As perspectivas que tenho de mim e que outras pessoas têm de mim 

dependem do momento, do espaço e da forma em que nossos encontros e desencontros 

acontecem, se foi o acaso ou algum propósito específico que os motivou e possibilitou. 

Talvez vocês estejam um pouca cansadas de tantas problematizações e desejem que eu 

me apresente logo (ou sequer que eu faça isso) para, em sequência, falar sobre aquilo a que 

me propus falar, ou seja, sobre as manifestações da transfobia e do cissexismo no setor de 

telemarketing da região metropolitana de São Paulo, as estratégias trabalhadoras e sindicais 

desenvolvidas para enfrentá-los e as transformações que têm produzido e buscam produzir no 

e a partir do direito, estado e no/do próprio sindicato. Todavia, espero que possam 

compreender a importância de tantas reflexões e imagino que o farão, ao longo do texto, na 

medida em que algumas delas forem retomadas mais adiante.  
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Peço paciência e a confiança de vocês que leem. Sei que peço muito. Mas sem 

compreender quem eu sou ou quem eu penso ser na relação, nas conexões co-construídas com 

as interlocutoras da pesquisa, talvez, muitas das reflexões que serão construídas e propostas 

ao longo do texto parecerão não ter sentido algum. Além disso, muitas das pessoas que 

participaram dessa pesquisa compartilharam tanto de suas vidas comigo, algumas de suas 

alegrias, mas, também, muitas de suas dores. De modo que parece ser justo que eu também 

me exponha, tal como elas fizeram em nossos encontros.  

Confesso, ainda, ser tudo isso uma forma de adiar este exercício de me descrever, que 

eu, particularmente, nunca gostei de fazer, pois ele implica em me sentir e me revelar, 

extremamente, vulnerável. Além de me compelir a compartilhar aspectos de mim que eu não 

gosto de lembrar que possuo (ou, ao menos, imagino possuir) e que eu, por vezes, não 

gostaria que outras pessoas conhecessem. Compartilhar histórias dolorosas que eu não 

gostaria mais de reviver ou lembrar. Mas, vamos lá. Se eu acredito em uma perspectiva 

feminista dos saberes localizados tal como proposta por Donna Haraway (1995), não posso 

escapar a este exercício, por mais difícil que ele seja. 

Prazer. Imagino que muitas de vocês não me conheçam (e as que me conhecem, me 

conhecem de formas diferentes, ou, ao menos, conhecem “eus” – meus, seus, nossos? – 

diferentes). Eu me chamo Flávio. E quem (não) sou eu? Quem eu (não) posso ser? 

Normalmente (mas que palavra assustadora), eu me definiria como um homem cis, bicha, 

jovem, brasileiro, centro-oestino, brasiliense, ateu, de classe média alta. Entretanto, esta 

“descrição” diz muito e, simultaneamente, diz muito pouco sobre mim e sobre a minha vida. 

Um dos aspectos que eu mais gosto de compartilhar a respeito de mim mesmo e que acho 

“revelar” mais e melhor quem eu sou ou imagino ser é como eu gosto de transitar por aí e me 

mudar, ser mudado. Respirar novos ares, viajar, mudar de cidade, conhecer novas pessoas, 

novos lugares, novas “realidades”. Viver em novos lugares. E isso talvez explique, em parte, 

por que raios um brasiliense foi fazer mestrado em Belo Horizonte e a pesquisa de campo de 

seu mestrado em São Paulo. Embora, existam, evidentemente, uma série de outros motivos 

para tanto. Este aspecto meu, também, expõe um pouco de meus privilégios sociais e 

econômicos e algo sobre uma das minhas muitas contradições constitutivas. Se eu posso me 

lançar assim como eu tenho me lançado é porque posso contar com o apoio e ajuda 

financeiras de minha mãe e de meu pai e de sua estabilidade econômica enquanto servidoras 

públicas estatutárias aposentadas. 

Ao utilizar categorias identitárias para apresentar, em parte, quem eu sou, quem eu 

penso ser, vocês que leem podem ter notado que não fiz nenhuma referência a como me 
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identifico racialmente, ao meu pertencimento racial. O que não significa que eu não acredite 

que seja importante falar a respeito. Muito pelo contrário. É só que, durante muito tempo e em 

razão de minhas vivências, eu me reconheci como pardo. Entretanto, aprendi a partir de 

algumas leituras, como do livro Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional 

versus identidade negra, de Kabengele Munanga (1999), e do artigo O pardo como dilema 

político, de Luiz Augusto Campos, que essa categoria identitária, enquanto símbolo ou 

representativa da mestiçagem brasileira, constituiria uma estratégia de elites políticas e 

acadêmicas para promover o embranquecimento da população brasileira, para difundir o mito 

da democracia racial brasileira, para enfraquecer mobilizações políticas e coletivas dos 

movimentos negros brasileiros. Assim, estou passando por um processo de revisão de como 

me identifico racialmente. Sinto que o que posso dizer é que possuo uma série de privilégios 

em razão do tom mais claro de minha pele, dos traços mais finos do meu rosto e da minha 

condição socioeconômica privilegiada.  

Acho importante eu explicar melhor por que decidi realizar a minha pesquisa de 

campo do mestrado na cidade de São Paulo. Neste momento, acredito, portanto, que a minha 

apresentação, de quem sou e quem penso ser será realizada através das escolhas que realizei 

no curso do mestrado, da pesquisa, em razão de meu compromisso com a perspectiva 

feminista dos saberes localizados (DONNA HARAWAY, 1995). No primeiro semestre de 

2019, eu me mudei de Belo Horizonte para a caótica cidade de São Paulo, influenciado, 

sobretudo, pelo contato com o artigo Centrais de Teleatividades: o surgimento dos colarinhos 

furta-cores de Selma Venco, integrante do livro Infoproletários: degradação real do trabalho 

virtual, organizado por Ricardo Antunes e Ruy Braga, e com o livro A política do precariado: 

do populismo à hegemonia lulista de Ruy Braga, que, por terem como objeto de investigação 

as condições e relações de trabalho no setor de telemarketing na região metropolitana de São 

Paulo, provocaram o surgimento de algumas das minhas desconfianças, questões e hipóteses 

de pesquisa. Além de me apresentarem informações e indícios a respeito da presença de 

pessoas trans* em empresas de telemarketing e de uma atuação do Sintratel no enfrentamento 

à transfobia e ao cissexismo nesse setor (SELMA VENCO, 2009; RUY BRAGA, 2012). 

Em meu projeto de pesquisa apresentado em exame de qualificação, eu resisti a 

admitir que tinha hipóteses e optei por apresentar as minhas desconfianças sob a forma de 

questionamentos. O que pareceu, para mim, naquele momento, mais adequado, sobretudo 

porque encontrei, no livro Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto de 

John Creswell (2007), a justificativa para essa minha escolha: como eu não havia 

desenvolvido uma pesquisa de campo prévia e exploratória, fazia sentido substituir as 
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hipóteses por questões que norteariam o desenvolvimento da pesquisa. Hoje, desconfio que 

aqueles questionamentos que fiz eram as minhas hipóteses ou, pelo menos, as escondiam por 

entre seus pontos de interrogação. E quais teriam sido as minhas hipóteses, questões de 

pesquisa, desconfianças? 

A primeira das hipóteses/questões de pesquisa/desconfianças seria a seguinte: por que 

as empresas de telemarketing compreenderiam um dos poucos setores do mercado de trabalho 

formal ao qual seria facultado, permitido e até incentivado o acesso de pessoas trans*? No 

artigo Centrais de Teleatividades: o surgimento dos colarinhos furta-cores e em sua tese de 

doutorado intitulada Tempos moderníssimos nas engrenagens do telemarketing, Selma Venco 

(2009; 2006) evidencia que as empresas de telemarketing privilegiam a contratação não 

apenas de pessoas trans*, como também de mulheres cis, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas 

negras, pessoas gordas e pessoas com deficiência, ou seja, de pessoas cujas vivências 

corporificadas são objeto de discriminação em nossa sociedade (mais à frente, entenderemos 

melhor o porquê).  

Entretanto, com o desenvolvimento da pesquisa e a partir das falas de muitas das 

interlocutoras de pesquisa, notei e fui advertido de que o acesso, ao menos de pessoas trans*, 

às empresas de telemarketing não seria sucedido da concessão de oportunidades para seu 

crescimento profissional nesses espaços. Além disso, algumas interlocutoras destacaram que a 

passabilidade20 e outros alguns marcadores sociais da diferença, como a raça, seriam 

acionados para facilitar ou dificultar, possibilitar ou impedir o acesso à vaga de emprego ou 

mesmo à promoção caso a pessoa já trabalhasse em determinada empresa. 

A segunda das hipóteses/questões de pesquisa/desconfianças seria a seguinte: o 

Sintratel propõe e adota estratégias de enfrentamento à transfobia e ao cissexismo no setor de 

telemarketing paulistano e, também, em outros espaços sociais? Em caso afirmativo, quais 

seriam essas estratégias? No livro Política do precariado: do populismo à hegemonia lulista e 

no artigo Social Movement Unionism and Neoliberalism in São Paulo, Brazil: Shifting Logics 

of Collective Action in Telemarketing Labor Unions (Sindicalismo de Movimento Social e 

Neoliberalismo em São Paulo, Brasil: Mudando a Lógica da Ação Coletiva em Sindicatos de 

Telemarketing), Ruy Braga (2012; 2011), David Flores, Fábio Silva e Vitor Vaneti (2011) 

apresentam algumas informações que interpretei como indicativos de um aparente 

engajamento do Sintratel no combate à transfobia e ao cissexismo.  

 
20 A expressão “passabilidade”, como será utilizada neste texto, designa quando uma pessoa trans* é lida e 

reconhecida socialmente como se fosse uma pessoa cis. 
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Conforme noticiado por esses autores, o Sintratel teria assistido, judicialmente, uma 

operadora transexual que desejava utilizar o banheiro das mulheres em seu ambiente de 

trabalho, mas era impedida de fazê-lo, campanha judicial que se mostrou vitoriosa para ela 

(RUY BRAGA, 2012; DAVID FLORES; FABIO SILVA; VITOR VANETI; RUY BRAGA, 

2011). Este caso específico será objeto de maior atenção mais adiante. Além disso, ainda 

conforme informado por eles, o Sintratel organizaria, anualmente, um bloco de operadoras na 

parada do orgulho LGBT da cidade de São Paulo (RUY BRAGA, 2012; DAVID FLORES; 

FABIO SILVA; VITOR VANETI; RUY BRAGA, 2011). Promoveria, também, atividades 

comemorativas no dia internacional das mulheres e no dia da consciência negra (DAVID 

FLORES; FABIO SILVA; VITOR VANETI; RUY BRAGA, 2011).  

Além de ter participado de fórum social mundial, articulando-se com outros sindicatos 

representativos de operadoras e com representantes da organização internacional do trabalho, 

para discutir temas como a reprodução do machismo, do racismo e da LGBTfobia no mundo 

de trabalho (DAVID FLORES; FABIO SILVA; VITOR VANETI; RUY BRAGA, 2011). A 

partir do meu acompanhamento de uma série de atividades desenvolvidas pelo Sintratel junto 

à sua base e das entrevistas com pessoas integrantes da entidade sindical, bem como com 

pessoas trans* que trabalharam no setor, eu pude “testar” essa segunda hipótese e “responder” 

ao questionamento e à desconfiança associados a ela, mas apresentarei a minha “resposta” tão 

somente mais adiante. 

A terceira das hipóteses/questões de pesquisa/desconfianças seria a seguinte (talvez 

sejam, na verdade, muitas em uma ou muitas em muitas mesmo, mas a/as farei apenas na 

forma de indagações): quais são as perspectivas e percepções de trabalhadoras trans* a 

respeito da atuação do Sintratel no enfrentamento da transfobia e do cissexismo, bem como no 

atendimento de suas demandas e na defesa de seus direitos? Essas trabalhadoras propõem e 

adotam estratégias individuais ou coletivas, espontâneas ou deliberadas para o enfrentamento 

da transfobia e do cissexismo em seus ambientes de trabalho e para além deles sem contar, 

para tanto, com a participação do Sintratel?  

E, por fim, a quarta e última das hipóteses/questões de pesquisa/desconfianças (que, 

também, será elaborada sob a forma de indagações apenas): as atividades desenvolvidas pelo 

sindicato e as estratégias delineadas pelas trabalhadoras para enfrentamento da transfobia e do 

cissexismo provocam transformações das empresas de telemarketing, do direito, do estado e 

da sociedade e possibilitam, assim, às pessoas trans* representarem, livres de medo e de 

ameaças, seu gênero, produzirem e transformarem seus corpos em seus ambientes do trabalho 

e em outros espaços sociais? Elas provocam transformações das compreensões que essas 
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pessoas podem ter, que eu posso ter, que vocês que leem podem ter das possibilidades e dos 

limites do direito, do estado e da sociedade, das suas possibilidades de afetação e 

conformação de nossas vidas? 

A pesquisa de campo destinada a “testar” essas hipóteses e a “responder” a essas 

questões e desconfianças demorou, entretanto, a começar. Ou, ao menos, eu, assim, pensei 

inicialmente. Até que me dei conta de que as minhas andanças pela cidade de São Paulo, as 

ligações feitas, os e-mails trocados e as mensagens enviadas via whatsapp e messenger para 

um mundaréu (pelo menos assim pareceu) de pessoas amigas e conhecidas, de representantes 

de organizações não governamentais e de movimentos sociais, de pesquisadoras, a fim de 

conseguir contatar integrantes do Sintratel e pessoas trans* que trabalhassem no setor de 

telemarketing e estivessem interessadas em participar da pesquisa já sinalizavam que a 

pesquisa estava sim em curso. Só depois de algum tempo eu fui perceber que a pesquisa de 

campo teria começado muito antes do que eu havia imaginado, tudo isso que eu imaginava ser 

anterior à pesquisa, já era a pesquisa em curso. 

Não sei, todavia, precisar quando a pesquisa de campo teve seu começo e acho que 

nem posso fazê-lo, mesmo porque tantos foram os acontecimentos que me possibilitaram 

desenvolvê-la e influenciaram em seu desenvolvimento. Só sei que ela não começou tão 

somente com a realização das entrevistas ou com o acompanhamento das atividades do 

Sintratel. Embora um dos seus marcos mais importantes e marcantes para mim tenha sido, 

sem dúvida, quando entrei em contato pela primeira vez com uma pessoa integrante da 

direção do Sintratel para contar um pouco de mim e da minha pesquisa, com o objetivo de 

saber se haveria interesse por parte da entidade sindical e de seus representantes em dela 

participar. Só depois de muito tempo fui compreender estas palavras de Mariza Peirano (2014, 

p. 379), em seu artigo Etnografia não é método: 

 

a pesquisa de campo não tem momento certo para começar e acabar. Esses 

momentos são arbitrários por definição e dependem, hoje que abandonamos as 

grandes travessias para ilhas isoladas e exóticas, da potencialidade de 

estranhamento, do insólito da experiência, da necessidade de examinar por que 

alguns eventos, vividos ou observados, nos surpreendem. E é assim que nos 

tornamos agentes na etnografia, não apenas como investigadores, mas 

nativos/etnógrafos.  

 

O trabalho de campo envolveu a realização de entrevistas semiestruturadas com 

pessoas trans* que se encontravam trabalhando em empresas de telemarketing na região 

metropolitana de São Paulo e com pessoas que integravam ou, em algum momento, 

integraram os quadros do Sintratel. Além do acompanhamento de algumas das atividades 
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desenvolvidas pela mencionada entidade sindical junto às trabalhadoras que representa, como 

assembleias para a celebração de acordos coletivos de trabalho, assembleias para deflagração 

da campanha salarial, assembleia de homologação de rescisão de contrato de trabalho, eventos 

sobre a LGBTfobia os direitos de pessoas LGBTs e sobre o racismo estrutural na sociedade 

brasileira, assembleias para apresentação de materiais e campanhas do sindicato de 

enfrentamento ao machismo, ao racismo e à LGBTfobia, além de campanhas de 

sindicalização de trabalhadoras. 

Depois de algum tempo de trabalho de campo, sobretudo da observação participante 

em relação às atividades desenvolvidas pelo Sintratel junto à sua base, eu me dei conta que, 

em alguns momentos, eu não era visto só como um pesquisador (e até não me sentia mais só 

como um pesquisador). Como comentei com a Érica Renata de Souza certa vez, durante 

algum tempo eu imaginava que quando fosse acompanhar o sindicato e suas atividades, 

ficaria no meu cantinho com meu bloquinho de notas, passando despercebido e quase como se 

fosse invisível. Mas a etnografia jamais permitiria isso e que bom que a experiência 

etnográfica não me permitiu uma vivência de campo limitada a esta configuração, 

possibilitando, assim, que eu vivesse tantas outras experiências que eu jamais havia 

imaginado viver e que se revelaram, inclusive, fundamentais para o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

Em uns dois ou talvez três momentos, quando acompanhava as atividades do Sintratel, 

eu fui confundido com um operador. Como quando uma das pessoas integrantes da direção do 

sindicato se esqueceu de quem eu era e veio em minha direção em uma das empresas de 

telemarketing em que estávamos, para falar sobre os benefícios da associação à entidade 

sindical, ao que se lembrou de quem eu era e riu da situação comigo. Ou quando uma das 

funcionárias de outra das empresas em que estive com representantes do sindicato, que 

trabalhava no departamento de gestão de pessoas, me interpelou, depois de realizada uma 

assembleia de celebração de acordo coletivo de trabalho, e disse que eu já poderia retornar 

para a operação. Talvez por ser jovem e sempre estar vestido de um jeito um tanto quanto 

casual (geralmente, de camiseta, calça jeans rasgada e tênis all star vermelho de cano alto ou 

botinha de lona roxa), eu tenha sido confundido com um operador, o que tornava minha 

presença naqueles espaços menos propensa a estranhamentos ou resistências. Em minhas 

visitas a empresas de telemarketing para acompanhamento das atividades do Sintratel, notei 

um grande contingente de mulheres negras, homens negros, mulheres brancas, mulheres de 

idade mais avançada, pessoas LGBTs e jovens trabalhando nas operações. 
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Outras vezes, eu fui confundido como se fosse um dirigente sindical, por ser 

apresentado como integrante da equipe do sindicato e por ser interpelado por operadoras que 

queriam tirar dúvidas a respeito de qual seria e como se daria a atuação do sindicato na defesa 

de seus direitos, interesses e anseios, assim como de quanto seria a taxa de associação ao 

sindicato e quais seriam os benefícios de sua sindicalização, dentre tantas outras. De vez em 

quando, eu contava que, na verdade, não era um integrante do sindicato, mas sim um 

estudante ou pesquisador que estava acompanhando as atividades do sindicato. Mas, por 

vezes, eu optava por não comentar isso, por acreditar que não seria necessário ou até mesmo 

pela falta de tempo e correria nas quais se encontravam as operadoras, as trabalhadoras com 

as quais falava. Suas pausas eram diminutas e, em certas empresas, objeto de rígido controle. 

Então, não foram poucas as pessoas que se aproximavam pedindo explicações rápidas a 

pretexto de terem que voltar dali a pouco tempo para seus postos de trabalho na operação, na 

empresa. 

Em outros momentos, participei da sindicalização de novas associadas ao sindicato, 

sobretudo ao final de eventos ou em campanhas de sindicalizações nas empresas de 

telemarketing. Inicialmente, eu explicava que a associação era feita mediante preenchimento 

de ficha cadastral21, que eu entregava às pessoas interessadas, e tinha duração de 12 meses, 

sendo renovada somente no caso de interesse e de preenchimento de nova ficha cadastral. 

Além disso, eu informava que a associação implicava no pagamento de uma anuidade, uma 

taxa de noventa e um reais e quarenta e quatro centavos, que era parcelada em três vezes e 

descontada, pela empresa, diretamente no holetire. No primeiro mês de associação, seria 

descontado o valor de quarenta reais e alguns poucos centavos. No segundo mês de 

associação, trinta reais e alguns poucos centavos. No terceiro mês, o valor de vinte reais e 

alguns poucos centavos. Explicava, ainda, que a associação permitia que a trabalhadora 

fizesse questionamentos a respeito de seus direitos ao sindicato, checasse se as verbas 

rescisórias haviam sido pagas corretamente em caso de demissão, além de possibilitar o 

sustento e a atuação do sindicato, como por exemplo a realização de campanha salarial todos 

os anos. Por fim, eu mencionava que a associação permitia o acesso a descontos em 

faculdades, colônias de férias, parques de diversões, estúdios de tatuagens, clínicas médicas, 

além de uma série de outros bens e serviços. Nem sempre eu tinha tempo ou me lembrava de 

falar isso tudo, embora tenha falado algumas muitas vezes. Já nem sei precisar quantas foram. 

 
21 No anexo B, consta a ficha cadastral para associação ao Sintratel. 
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Em outras ocasiões, eu era visto e apresentado como pesquisador. Em alguns dos 

eventos realizados pelo sindicato nas empresas, um dos diretores do sindicato, o diretor B 

(mais adiante explicarei como e por que irei designar os integrantes do Sintratel dessa forma, 

utilizando letras do alfabeto), falava da importância do diálogo do sindicato com a 

universidade e da validação das atividades e da luta do sindicato por meio da universidade e 

do contato com suas estudantes. Ele me pedia, então, para me apresentar e falar um pouco da 

minha pesquisa. O que fiz de forma um tanto desajeitada e assustada da primeira vez em que 

fui convidado a falar, pois não esperava participar de outra forma que não só ficando sentado 

no meu cantinho, com meu diário de campo no colo, fazendo minhas anotações, torcendo para 

que ninguém me notasse, como até já comentei anteriormente. A minha presença ali 

confirmava a sua afirmação, o sindicato havia me permitido participar de suas atividades e 

possibilitado o acesso a espaços que, jamais, conseguiria sem seu apoio, razões pelas quais 

reitero os meus agradecimentos a seus representantes. Agora que já contei um pouquinho dos 

caminhos de construção da pesquisa e falei um pouco dela, além de ter iniciado a 

apresentação de quem eu sou ou penso ser, que terá prosseguimento em seguida, eu me 

dedicarei a problematizar e a refletir sobre como contar a história que pretendo contar, se 

poderia fazê-lo e como (não) deveria fazê-lo.  

 

1.3 Angústia que não cabe em mim, dilema que preciso compartilhar: sobre o que posso 

pesquisar, estudar, falar e como (não) fazê-lo? 

 

Estaria eu legitimado a pesquisar sobre as manifestações da transfobia e do cissexismo 

no mundo do trabalho e como elas conformariam e atravessariam as vidas de pessoas trans*? 

Poderia eu, um homem cis e gay, mas, ainda assim, cis, pesquisar sobre as vivências de 

pessoas trans* e as suas estratégias de resistência e enfrentamento à transfobia e ao 

cissexismo? Poderia eu pesquisar sobre as condições e relações de trabalho em empresas de 

telemarketing sem jamais ter trabalhado em uma delas sequer? Poderia eu pesquisar sobre a 

transfobia e o cissexismo reproduzidos em empresas de telemarketing? Poderia eu pesquisar 

sobre as estratégias desenvolvidas por um sindicato e por operadoras para enfrentar a 

transfobia e o cissexismo reproduzidos em empresas de telemarketing? Poderia eu pesquisar 

se essas estratégias de resistência provocariam transformações do direito, do estado e da 

sociedade ou, ao menos, das compreensões que temos deles, assegurando, assim, a 

trabalhadoras trans* a possibilidade de performarem, livres de medo e de ameaças, suas 
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identidades de gênero em seus ambientes de trabalho, como também fora deles, construírem e 

transformarem seus corpos? E como poderia ou deveria fazê-lo? 

Parece um tanto óbvio pelo título do meu trabalho e por tudo que escrevi até aqui, 

entretanto, que superei a angústia e o dilema que me afligiam e, assim, escolhi pesquisar sobre 

vivências e resistências trans* no mundo do trabalho e, mais especificamente, no setor de 

telemarketing. Mas se eu superei essa angústia e o dilema que dela surgiu, por que, então, 

falar deles aqui, neste momento? Pode parecer, talvez, que busco o apoio de pessoas que irão 

referendar a minha decisão, que falarão para eu deixar de lado as problematizações em torno 

do ato de pesquisar sobre pessoas que são diferentes de mim e, de forma mais importante, 

sobre como fazê-lo (e como, definitivamente, não fazê-lo). Pessoas que me dirão para não me 

preocupar com isto, que estou autorizado a pesquisar, a falar e a escrever sobre aquilo que 

quiser, do jeito que eu bem entender. No entanto, diferentemente do que algumas pessoas 

possam imaginar e inclusive recomendar, em nenhum momento, pretendi (e imagino que, 

jamais, pretenderei) superar essa angústia e esse dilema que me tentaram, por vezes, a desistir 

de minha pesquisa e a me dedicar a outro tema, e, em todos os outros momentos, me fazem ter 

muita cautela em como desenvolvê-la. 

Acredito ser muito importante preservá-los em mim, na medida em que eles me 

impedem de esquecer minha responsabilidade por minhas escolhas de pesquisa. Eles me 

impedem de falar sobre experiências que não vivi como se eu as tivesse vivido; de desafios e 

dificuldades que não enfrentei como se eu os tivesse enfrentado; de anseios, ambições e 

reivindicações cujos contornos não conheço, por completo e talvez nunca possa conhecer, 

como se fossem, precisa e exatamente, os meus. O que não significa que nossos objetivos, 

meus e das pessoas que junto a mim e de mim construíram esta pesquisa, sobretudo das 

pessoas trans* que participaram desta empreitada, por vezes, não possam convergir. O que 

muitas pessoas trans* que conheci, pessoalmente e através de outras pesquisas, pareceram 

desejar e manifestaram desejar é viver como são ou como ousaram escolher viver, tendo suas 

escolhas reconhecidas e respeitadas por pessoas de seu convívio, pela sociedade, pelo estado. 

A angústia e o dilema que carrego me impedem de falar por outras pessoas e sobre 

suas realidades sem com elas estabelecer diálogos para compreender, de forma sempre 

limitada e parcial, as suas vidas e as suas vivências. A angústia e o dilema me impedem de 

ignorar a presença extremamente reduzida de pessoas trans* na academia e de problematizar o 

que eu tenho feito ou deixado de fazer para contribuir com este triste e preocupante cenário. 

Tampouco, eles me deixam esquecer que minha própria vida está relacionada e é dependente 

da vida dessas outras pessoas com as quais dialogo no processo de fazer pesquisa (tanto 
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interlocutoras trans* de pesquisa, como pesquisadoras trans*, cujos trabalhos leio e 

referencio) e, assim, as influencia e é influenciada por elas de modos conhecidos, mas, 

também, de modos que não consigo entender e, dificilmente, algum dia, o conseguirei, 

evidenciando a precariedade da minha vida, das vidas humanas, de todas as vidas, como 

sustentado por Judith Butler (2006; 2018c) em seus livros Vida precária: el poder del duelo y 

la violencia e Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?. 

Como eu comentei de maneira bem breve anteriormente, eu sou um homem cis, um 

homem cisgênero. Mas o que é que isso quer dizer e pode revelar sobre mim? O que é ser cis? 

O que significa e implica ser cisgênero? E o que isso tem a ver ou pode ter a ver com ser e se 

reivindicar como uma travesti, uma mulher transexual, um homem trans ou uma pessoa trans 

não-binária? Peço licença à Amara Moira (2017, p. 365) para reproduzir aqui uma pergunta 

retórica feita por ela em seu artigo O cis pelo trans: “É possível imaginarmos a utilização de 

um desses termos [(cis ou trans*)] sem, de pronto, nos referirmos ao outro [(trans* ou cis)]?” 

O que essa possível conexão e essa possível interdependência entre os termos cisgênero (ou, 

simplesmente, cis) e transgênero (ou, simplesmente, trans*) significa? Como ela afeta e 

conforma as nossas vidas e o nosso viver? Como ela afeta e afetou o desenvolvimento da 

pesquisa, parcialmente, apresentada neste texto?  

Amara Moira (2017, p. 365-367) afirma, em seu artigo O cis pelo trans, que o 

surgimento da expressão trans* como mecanismo utilizado pelas ciências médica e 

psicológica para nomear e designar aquelas pessoas que se atreviam a contestar a “natureza” 

de seus corpos sexuados e as normas sociais e culturais que a ela seriam, supostamente, 

correspondentes e ditariam como viver suas vidas, serviu não só para legitimar o seu 

enquadramento nas categorias sociais de loucas e desvairadas e o seu, consequente, 

confinamento e isolamento em “consultórios [médicos] e manicômios” (AMARA MOIRA, 

2017, p. 367), como, também, provocou, de forma colateral, o aparecimento de uma outra 

categoria social para nomear e designar as pessoas que não são trans*, ou seja, são cisgêneras, 

cis. 

De acordo com ela (2017, p. 365-367), o termo cis tem sido postulado por pessoas 

trans* como parte de uma estratégia para que nós, pessoas não-trans*, voltemos nossos 

olhares para as nossas existências, as nossas vivências e as nossas experiências e descubramos 

que elas não são naturais e, assim, mera decorrência ou manifestação anatômico-biológica da 

conformação de nossos corpos, como muitas de nós pensamos, fomos ensinadas a pensar. 

Amara Moira (2017, p. 365-367) denuncia que nós, pessoas não-trans*, resistimos a nos 

reconhecer enquanto pessoas cis. Durante muito tempo o fizemos. E, ainda hoje, o fazemos. 
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E, quando reivindicamos este termo, o fazemos, de forma ardilosa, para esvaziar quaisquer de 

seus aspectos, sentidos ou implicações sociais e culturais, tentando definí-lo, em termos 

absolutamente, individuais e individualizantes, para limitar as formas possíveis de viver o 

gênero (AMARA MOIRA, 2017, p. 365-367). 

De forma parecida, Beatriz Pagliarini Bagagli (2013; 2016) afirma, em seus artigos 

Máquinas discursivas, ciborgues e transfeminismo e A diferença trans no gênero para além 

da patologização, que a criação das expressões cisgeneridade e cisgênero enquanto 

contrapontos às expressões transgeneridade e transgênero são formulações possibilitadas 

pelos ativismos e teorizações transfeministas, que têm como propósito e objetivo 

“compreender a diferença trans no sexual, no sexo, na sexualidade, ou simplesmente no 

gênero para além da patologia através da crítica ao cissexismo, cisnormatividade ou 

cisgeneridade compulsória.” (BEATRIZ PAGLIARINI BAGAGLI, 2016, p. 89). Jaqueline 

Gomes de Jesus (2015b, p. 19) define, em seu artigo Interlocuções teóricas do pensamento 

transfeminista, integrante do livro Transfeminismo: teorias e práticas, organizado por ela, o 

transfeminismo 

 

como uma linha de pensamento e de prática feminista que rediscute a subordinação 

morfológica do gênero (como construção psicossocial) ao sexo (como biologia), 

condicionada por processos históricos, criticando-a como uma prática social que tem 

servido como justificativa para a opressão sobre quaisquer pessoas cujos corpos não 

estão conformes à norma binária homem/pênis e mulher/vagina, incluindo-se aí: 

homens e mulheres transgênero; mulheres cisgênero histerectomizadas e/ou 

mastectomizadas; homens cisgênero orquiectomizados e/ou ‘emasculados’; e casais 

heterossexuais com práticas e papéis afetivossexuais divergentes dos 
tradicionalmente atribuídos, entre outras pessoas.”. 

 

De acordo com Jaqueline Gomes de Jesus (2015b, p. 20), os 

 

fundamentos políticos [do transfeminismo podem ser encontrados] no processo de 

consciência política e de resistência das pessoas trans (travestis, transexuais, pessoas 

não-binárias, crossdressers, entre outros humanos inominados. Em suma, pessoas 

que não se reconhecem no gênero que lhes foi atribuído socialmente, antes e depois 

do nascimento), e seus fundamentos teóricos no feminismo negro, principalmente no 

que concerne aos conceitos de intersecionalidade de opressões, de não-hierarquia de 

opressões, de denúncia da vinculação de gênero a modelos supremacistas de quem 

sejam homens ou mulheres. 

 

viviane v. (2015b), também, elabora, em sua dissertação de mestrado intitulada Por 

inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes: uma análise 

autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade, importantes reflexões sobre a 

importância da utilização dos termos cisgênero, cisgeneridade, cisnormatividade e cissexismo 
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para compreender e transformar as “realidades” de pessoas cujos corpos e cujas identidades 

de gênero incomodariam por sua inconformidade às prescrições normativas de como 

deveriam ser ou se comportar em espaços públicos ou até em espaços de extrema intimidade. 

Segundo ela (2015b, p. 51-52), “[n]o contexto brasileiro, a proposição e adoção do conceito 

de cisgeneridade têm se intensificado no período recente, especialmente a partir de alguns 

esforços ativistas de pessoas trans* e gênero-diversas”.  

A reivindicação da importância de se utilizar a categoria social da cisgeneridade fora 

motivada pela “consciência crítica de pessoas cujas existências são constrangidas e 

brutalizadas por conta de seus corpos, identidades e expressões de gênero” (VIVIANE V., 

2015b, p. 52), assim como para denunciar a cisnormatividade fundada e originada nas 

operações de poder por meios das quais alguns corpos e algumas identidades de gênero são, 

social e culturalmente, produzidos, classificados e reconhecidos como normais e outros tantos 

como anormais, sendo estes marginalizados, discriminados e exterminados por sua ousadia de 

transgredir e se rebelar contra a suposta ordem natural da vida e das coisas (VIVANE V., 

2015, p. 48-61). 

viviane v. (2015b, p. 61) afirma que a cisgeneridade “é um conceito composto pelas 

compreensões socioculturais ocidentais e ocidentalizadas de gênero tidas como naturais, 

normais e biológicas, que são por sua vez as compreensões que fundamentam as leituras sobre 

vivências e corpos em termos de gênero.”. Partindo do conceito butleriano de matriz 

heterossexual, a respeito do qual discorrerei mais à frente, viviane v. (2015b, p. 61) postula 

que a cisgeneridade seria constituída por três elementos fundamentais (e, portanto, fundantes). 

O primeiro deles seria a pré-discursividade, que consistiria na concepção social de que o sexo 

ao qual pertencemos (e que ostentamos) pode ser “descoberto” tão somente a partir da análise 

da anatomia e da fisiologia de nossos corpos, independendo, portanto, de nossas 

“autopercepções ou das posições e contextos interseccionais e socioculturais em que elas 

estejam localizadas” (VIVIANE V., 2015b, p. 61-62).  

O segundo dos elementos constitutivos seria a binariedade, que se refere à 

compreensão social de que só existem duas possibilidades de viver o gênero passíveis de 

reconhecimento social (homem e mulher), sendo elas correspondentes e decorrentes dos 

sexos, também restringidos ao número de dois (macho e fêmea) (VIVIANE V., 2015b, p. 64). 

Por fim, o terceiro elemento seria a permanência, ou seja,  

 

a premissa de que corpos “normais”, “ideais” ou “padrão” apresentam uma certa 

coerência fisiológica e psicológica em termos de seus pertencimentos a uma ou outra 

categoria de “sexo biológico”, e que tal coerência se manifeste nas expressões e 
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identificações vistas como “adequadas” para cada corpo de maneira consistente 

através da vida de uma pessoa (VIVIANE V., 2015b, p. 65-66).  

 

Ao longo da elaboração de todas as suas reflexões, viviane v. (2015b) faz questão de 

reiterar que a cisnormatividade conforma as nossas vivências e vidas de formas diferentes, a 

depender da localização social específica que cada uma de nós ocupa. Esta localização social 

é definida a partir de nossos “pertencimentos” identitários, ou seja, de nossas raças, etnias, 

religiões, classes sociais, deficiências, corpos e orientações sexuais. Ela depende, também, do 

período histórico e do contexto geográfico, social e político que habitamos. Portanto, o 

racismo, o eurocentrismo, a heteronormatividade, o classismo, o capacitismo, a gordofobia e a 

intolerância religiosa nos fazem sentir, no contexto ocidental contemporâneo, a 

cisnormatividade diferencialmente, faz com que ela afete as nossas vidas e as nossas 

possibilidades de viver de formas diversas, extremamente complexas e, por vezes, até 

divergentes (VIVIANE V., 2015b). 

As reflexões de Amara Moira (2017), Beatriz Pagliarini Bagagli (2013; 2016), 

Jaqueline Gomes de Jesus (2015b) e viviane v. (2015b) indicam que o meu corpo é produto 

de uma construção social que tenta me iludir que ele é, antes de tudo e previamente a qualquer 

operação social, o que a construção social quer que eu pense que ele é, condicionando meu 

agir a este corpo construído, embora, aparente e dissimuladamente, natural. Quando eu nasci, 

no dia 16 de março de 1994, aproximadamente às 14 horas, eu fui classificado como macho, 

menino, menino-macho, por causa de um pequenino órgão em meu corpo, que não só atestaria 

quem eu era e jamais poderia deixar de ser (?), mas também como eu deveria viver minha 

vida. Todavia, no decorrer da minha vida eu me entendi (não sei se este seria o verbo mais 

adequado, mas no momento parece ser) bicha. Não sei se a homofobia que marcou minha 

infância e adolescência em casa, na escola e em outros espaços sociais pelos quais passei e 

nos quais fui formado e me formei, foi determinante, embora eu acredite que sim, para que a 

aceitação de minha sexualidade se desse, relativamente, tarde, somente aos 17 anos, 

permitindo-me viver a minha sexualidade e explorar as suas inúmeras possibilidades apenas a 

partir dos meus 18 anos. 

Uma lembrança muito marcante de minha infância é a do meu pai gritando comigo e 

mandando que eu parasse de falar pelo nariz. Eu, sempre, tive a voz fina, a fala anasalada. 

Até, hoje, é comum, nas ligações em que faço, eu ser interpelado no feminino, o que não me 

incomoda nenhum pouco, mas expõe, de alguma forma, as falhas em nossos ideais e 

representações em torno do sexo e do gênero. Meninos e homens devem falar grosso, 

enquanto as meninas e mulheres devem falar fino, de forma anasalada. Então, eu não deveria 
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e nem poderia falar fino, falar de forma anasalada. Hoje, eu compreendo a atitude do meu pai 

em relação a mim quando era criança não só como homofóbica, mas também como 

cisnormativa (ou cissexista). Somos ensinadas que cada uma de nós “possui”, “carrega” em 

seu corpo um determinado sexo, ou seja, que cada uma de nós é macho ou fêmea (ou, ao 

menos, deveria ser, já que as possibilidades de existência intersexual são patologizadas, 

justamente para que vislumbremos o binarismo de sexos como saudável e natural).  

A nomeação, a “descoberta” de nossos sexos, no entanto, tem sérias e importantes 

implicações sociais e culturais. Ela significa que devemos pertencer a um determinado gênero 

e nos conformarmos às suas prescrições normativas de como viver nossas vidas. Devendo, 

portanto, sermos, agirmos e nos comportarmos, a todo instante, até mesmo quando estejamos 

sozinhas longe da vigilância alheia (mas não da autovigilância), como homens e mulheres, 

que, tal como as categorias macho e fêmea, são termos complementares (e, portanto, 

excludentes). A complementariedade dessas categorias relativas ao sexo que, supostamente, 

ostentaríamos e ao gênero que deveríamos performar seria explicada e fundada na 

heterossexualidade. Afinal, o desejo e a prática sexual heterossexuais pressupõem e implicam 

a existência de dois tipos de pessoas, uma pessoa de determinado sexo (fêmea ou macho) 

pertencente a um determinado gênero (se fêmea, mulher ou se macho, homem) que se atrairia 

e se envolveria afetiva e sexualmente com pessoas de sexo e gênero diametralmente opostos 

aos seus.  

Esta construção analítica, por vezes confusa e de difícil compreensão, foi 

denominada de matriz heterossexual por Judith Butler (2003) em seu livro Problemas de 

gênero: feminismo e subversão da identidade. Evidenciando, portanto, que a inteligibilidade 

heterossexual de nossos corpos, vidas e vivências recai em e depende de “relações de 

coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo” (BUTLER, 2003, p. 38). 

Esta construção aponta, ainda, segundo viviane v. (2015b, p. 57), que “[a] inteligibilidade 

cisgênera (...) pressupõe a inteligibilidade heterossexual como decorrência”, ou seja, para que 

indivíduos possam ser heterossexuais, devem ser compreendidos e construídos a partir de uma 

ótica cisgênera prévia à sexualidade. A matriz heterossexual ganha materialidade a partir de 

“um código: uma série de padrões normativos que produzem a identidade e em relação aos 

quais estamos obrigados – moral, juridicamente e biologicamente – a cumprir”, de modo que 

o direito representa um dos domínios que aportam “as ferramentas propícias para sua 
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execução ou a legitimação de sua coação, coerção e sanção”22 (DANIEL J. GARCÍA LÓPEZ, 

2016, p. 340), como abordarei mais detalhadamente mais adiante. 

Ao falar com a voz fina, com a fala anasalada e agir de forma interpretada 

socialmente como afeminada, eu não frustraria as prescrições normativas da matriz 

heterossexual só por ser bicha (ou não ser heterossexual), mas também por nem sempre agir 

como se esperaria de um homem, que deve se comportar de determinadas e limitadas 

maneiras por ser macho. Alguém pode até argumentar que a voz é um atributo corpóreo com 

o qual nascemos, ao que eu gostaria de retrucar que algumas bichas engrossam suas vozes ao 

falar para não evidenciarem ou revelarem as suas bichisses ou viadagens. Além disso, existem 

pessoas, e algumas delas bichas enrustidas, que se submetem a “tratamentos” com 

fonoaudiólogas para mudar o tom e a altura de suas vozes. O objetivo desta reflexão não é, 

propriamente, o de reduzir o cissexismo à homofobia ou a homofobia ao cissexismo, mas 

evidenciar a comunicabilidade e a interdependência desses dois fenômenos, dessas duas 

modalidades de discriminação e conformação de mundo que eu e tantas outras pessoas 

pretendemos desafiar e desafiamos com nossas formas de viver nossas vidas. 

Este meu aparente devaneio, também, não deve ser interpretado (embora, eu não 

possa me achar capaz de controlar a capacidade interpretativa daquelas que leem este texto) 

como uma forma de me considerar autorizado a pesquisar sobre vivências e resistências de 

pessoas trans*, sendo uma pessoa cis. Agradeço, profundamente, à viviane v., por todos os 

ensinamentos que me proporcionou com a sua dissertação de mestrado, mas mais 

especialmente por me ensinar que a discussão tem que ser mais complexa do que só se posso 

ou não falar. Ela adverte, em sua dissertação, que um debate individualizante “’(...) sobre 

quem pode falar sobre as pessoas trans’” (VIVIANE V., 2015b, p. 89), sobre se determinada 

pessoa cis pode fazê-lo ou não acaba por ocultar a importância de um debate mais complexo, 

mais urgente em torno de como o cissexismo é reproduzido em ambientes acadêmicos para, 

por vezes, impedir o acesso de pessoas trans* e dificultar a sua atuação nesses espaços, 

permitindo, assim, que as pessoas trans* sejam representadas como incapazes de falarem por 

si próprias, enquanto as pessoas cis continuariam a ser representadas como as “‘especialistas’” 

em “suas demandas políticas e conhecimentos de gênero” (VIVIANE V., 2015b, p. 90). 

Como afirma viviane v. (2015b, p. 90), é importante que indaguemos  

 
22  Trecho original completo do qual um pedaço foi apresentado no texto: “El orden heterosexual hegemónico, 

esta matriz, se construye, por tanto, en torno a un código: una serie de estándares normativos que producen la 

identidad y ante los cuales estamos obligados – moral, jurídica y biológicamente– a cumplir (...) En este punto 

el derecho conservará esta matriz heterosexual, aportando las herramientas propicias para la ejecución o la 

legitimación de la coacción, la coerción y la sanción.” (DANIEL J. GARCÍA LÓPEZ, 2016, p. 340). Tradução 

livre pelo autor. 
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por que há essa relativa inexistência de pessoas trans* na academia? De que 
maneira, e com que limitações, “isso” (pessoas trans na academia) já existe? Como 

trans*formar estas realidades, de maneira que estas presenças não se restrinjam 

àquilo que as miradas exotificantes e condescendentes delimitam para nós?  

 

Então, o debate não pode ser limitado a se posso falar, mas tem que envolver, 

necessariamente, reflexões relativas a como falar sobre, como pessoas cis devem e não devem 

dialogar com pessoas trans* no decorrer da pesquisa, sejam elas pesquisadoras ou 

interlocutoras de pesquisa empírica. Deve provocar reflexões sobre como a minha forma de 

construir e ocupar a academia contribui para a existência reduzida de pessoas trans* neste 

espaço e a sua, eventual, representação como sujeitas desprovidas de consciência crítica e 

capacidade política e acadêmica de resistência e transformação (VIVIANE V., 2015b, 89-

115). Portanto, compreender se alguém, em determinados momento histórico e contexto 

social, se encontra legitimada a falar sobre outras pessoas e por elas perpassa investigar, para 

além de quem fala, com quem fala, sobre o quê; mas também se a pessoa que fala estabeleceu 

ou não um diálogo com as pessoas em nome das quais fala; se a pessoa que fala pesquisou 

sobre o que gostaria de falar antes de fazê-lo; quais são as relações de poder e as lutas 

políticas que atravessam este espaço e que habilitam ou favorecem o ato de falar da pessoa 

que o quer e que silenciam aquelas em nome das quais se fala ou impede que as suas vozes 

sejam ouvidas (LINDA ALCOFF, 1991/1992). 

Feitas estas considerações, gostaria de escrever que, neste texto, através dele, eu não 

pretendo, de forma alguma, me tornar, me apresentar como um “especialista” em pessoas 

trans*, em vivências trans*. Não pretendo sequestrar dessas pessoas as suas compreensões 

críticas sobre o mundo ou negar as suas capacidades de lutar e resistir por transformações 

sociais. Mas sim tentar contribuir de alguma forma para os debates sobre a transfobia e o 

cissexismo e, especialmente, seus reflexos no mundo do trabalho. Sabendo que o faço a partir 

de um lugar social específico, como um mestrando em universidade pública, cisgênero, gay e 

com uma série de privilégios sociais e econômicos. Além de o fazer a partir de diálogos tanto 

com pessoas trans* que trabalharam no setor de telemarketing. Como com pesquisadoras 

trans*, como a própria viviane v., Jaqueline Gomes de Jesus, Amara Moira, Beatriz Pagliarini 

Bagagli, Jota Mombaça, Laura Martendal, Guilherme Almeida, Sayonara Naider Bonfim 

Nogueira, Dean Spade e Paul B. Preciado, o que me parece representar um reconhecimento da 

importância de seus trabalhos, das suas pesquisas e das transformações que vêm reivindicando 

e provocando ao ocupar espaços acadêmicos. 
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Além disso, eu não posso deixar de refletir, problematizar e pensar sobre a 

insuficiente presença de pessoas trans* na academia, sobre as vivências e resistências destas e 

de tantas outras pessoas trans*, sob o argumento de que não posso pensar sobre elas, falar 

sobre elas e suas “realidades”, por ser um homem cis e, assim, só poder falar por pessoas cis e 

sobre suas “realidades”, suas compreensões de vida e de mundo. Afinal, como afirma Linda 

Alcoff (1991/1992) em seu artigo The problem of speaking for others (O problema de falar 

por outras), uma pessoa não pode deixar de se preocupar com as outras ou, mesmo, de falar 

sobre elas, sob a justificativa de que pode falar apenas por si mesma e compreender, apenas, a 

sua própria “realidade”, na medida em que isso implicaria na desconsideração de sua 

responsabilidade política e social pela marginalização e opressão de determinadas pessoas e 

determinados grupos sociais. Além de desprezar a interdependência entre as vidas humanas, 

bem como desconsiderar que a forma como vivo e como escolho viver a minha vida afeta as 

vidas e as possibilidades de viver de outras pessoas (LINDA ALCOFF, 1991/1992). 

Linda Alcoff (1991/1992, p. 9) afirma, que “quando alguém fala sobre outras 

[pessoas], ou, simplesmente, tenta descrever sua situação ou algum aspecto dela, está, 

também, falando no lugar delas, ou seja, falando por elas”23. Afinal, “quando se fala sobre as 

outras assim como quando se fala pelas outras se está engajando em um ato de representação 

das necessidades das outras, de seus objetivos, suas situações e, de fato, de quem são”24 

(LINDA ALCOFF, 1991/1992, p. 9). Linda Alcoff (1991/1992) prossegue dizendo, também, 

que “[e]ste ato de representação não pode ser compreendido como um ato de descoberta 

daquilo que as pessoas são e que eu me limito a relatar como minha descoberta. Essas 

representações são, sempre, mediadas e produtos da interpretação”25 (LINDA ALCOFF, 

1991/1992, p. 9). Portanto, falar por outras pessoas, sobre elas, sempre, implica em riscos e 

perigos, sobretudo, para aquelas pessoas em nome das quais se fala ou se reivindica o direito 

de falar (LINDA ALCOFF, 1991/1992). Ao fazê-lo, devemos compreender quais são as 

relações de poder que conformam o contexto e o cenário que nos permitem falar e que 

impedem ou dificultam a fala daquelas em nome das quais falamos (LINDA ALCOFF, 

 
23 Trecho original: “(…) when one is speaking about others, or simply trying to describe their situation or some 

aspect of it, one may also be speaking in place of them, that is, speaking for them. (…)” (ALCOFF, 1991/1992, 

p. 8-9). Tradução livre pelo autor. 
24  Trecho original: “In both the practice of speaking for as well as the practice of speaking about others, I am 

engaging in the act of representing the other's needs, goals, situation, and in fact, who they are.” (ALCOFF, 

1991/1992, p. 9). Trecho traduzido, livremente, pelo autor. Tradução livre pelo autor. 
25 Trecho original: “This act of representation cannot be understood as founded on an act of discovery wherein I 

discover their true selves and then simply relate my discovery. I will take it as a given that such representations 

are in every case mediated and the product of interpretation.” (ALCOFF, 1991/1992, p. 9). Tradução livre pelo 

autor. 
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1991/1992). Devemos escutar as vozes das pessoas em nome das quais falamos; nos 

responsabilizarmos por aquilo que dizemos, ainda que provoque efeitos diferentes dos 

desejados; estar abertas a críticas que este nosso ato de falar ensejar (LINDA ALCOFF, 

1991/1992).  

Devemos estar atentas à localização social que ocupamos e a partir da qual falamos. 

Quando falo em localização social (ou em lugar de fala), estou ciente, tal como alerta Djamila 

Ribeiro (2017), em seu livro O que é lugar de fala?, que não devo considerar, apenas, as 

vivências e experiências concretas e individuais de uma determinada pessoa. Uma pessoa 

negra, por exemplo, “poderá dizer que nunca sentiu racismo, que sua vivência não comporta 

ou que ela nunca passou por isso. (...) Mas o fato dessa pessoa dizer que não sentiu racismo, 

não faz com que, por conta de sua localização social, ela não tenha tido menos oportunidades 

e direitos. A discussão é sobretudo estrutural (...).” (DJAMILA RIBEIRO, 2017, p. 67-68). 

Assim, sua percepção da “realidade” não altera a sua localização social, de modo que, apesar 

do que pensa, sua trajetória de vida foi afetada e marcada pelo racismo e, certamente ainda, o 

é (DJAMILA RIBEIRO, 2017, p. 67-68). Portanto, a localização social de quem fala, embora 

importante, não deve constituir um obstáculo que impeça determinada pessoa a falar por 

outras pessoas que são diferentes dela e que, portanto, ocupem lugares sociais distintos 

(LINDA ALCOFF, 1991/1992). 

Não basta ocupar uma localização social similar a daquelas outras pessoas pelas 

quais falo para poder falar sobre, por. Por mais parecidas que possamos ser e que possam ser 

nossas vidas, somos, em alguma medida, sempre diferentes, uma vez que atravessadas, 

afetadas e conformadas, diversamente, por diferentes marcadores sociais da diferença 

(AVTAR BRAH, 2006; DJAMILA RIBEIRO, 2017; ÉRICA RENATA DE SOUZA, 2006; 

GRADA KILOMBA, 2019b; JUDITH BUTLER, 2003; KIMBERLE CRENSHAW, 1991; 

KIMBERLE CRENSHAW, 2012; PATRICIA HILL COLLINS; SIRMA BILGE, 2016). 

Além disso, a localização social da qual se fala é contingente temporal e espacialmente, a 

pessoa que a ocupa é múltipla, heterogênea, inacabada, pois permeada e formada por um 

conjunto de relações de poder, além de ser sustentada por um conjunto de condições sociais, 

históricas e culturais igualmente contingentes (LINDA ALCOFF, 1991/1992; DONNA 

HARAWAY, 1995). 

Neste sentido, a interseccionalidade26, como “ferramenta analítica”, nos permite 

compreender, conforme afirmam Patricia Hill Collins e Sirma Bilge (2016) em seu livro 

 
26 Apesar de haver divergências nos sentidos e significados da expressão interseccionalidade, este termo se 

popularizou tanto na academia, como na militância (PATRICIA HILL COLLINS; SIRMA BILGE, 2016). 
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Intersectionality (Interseccionalidade), a complexidade das diferentes localizações sociais 

ocupadas pelas pessoas em razão de seus pertencimentos identitários, das formas de 

organização e divisão social baseadas em marcadores socias da diferença. Patricia Hill Collins 

e Sirma Bilge (2016) propõem que a interseccionalidade pode ser entendida como uma 

manifestação sinérgica de suas duas dimensões constitutivas, que seriam: a “investigação 

crítica” e a “prática crítica” (PATRICIA HILL COLLINS; SIRMA BILGE, 2016, p. 3 e 4 do 

capítulo 2).  

Enquanto “investigação crítica”, a interseccionalidade é mobilizada para que 

compreendamos como diferentes sistemas de poder, de opressão e de discriminação, como a 

exploração de classe, o machismo, o racismo, a lesbofobia, a homofobia, a bifobia, a 

transfobia, o cissexismo e o capacitismo, interagem entre si para produzir um cenário de 

desigualdade social e econômica que atinge, diversamente, as pessoas (PATRICIA HILL 

COLLINS; SIRMA BILGE, 2016). Enquanto prática crítica, a interseccionalidade possibilita 

que diferentes pessoas e grupos sociais se contraponham e combatam esses sistemas de poder, 

de discriminação e de opressão e a crescente desigualdade socioeconômica decorrente de sua 

interação em busca de uma realidade social mais justa (PATRICIA HILL COLLINS; SIRMA 

BILGE, 2016). 

Seja falando de pessoas que ocupem lugares sociais semelhantes ou diferentes dos 

nossos, não devemos provocar a reificação e a essencialização de lugares sociais criados a 

partir da construção, produção e organização das diferenças humanas e das hierarquias que a 

partir delas são erigidas contra as quais quem fala e por quem se fala, muitas vezes, estão 

dispostas a enfrentar e a transformar (LINDA ALCOFF, 1991/1992; DONNA HARAWAY, 

1995). Essas são precauções e posturas que, seguramente, tentei adotar e venho tentando 

adotar no desenvolvimento da pesquisa, a fim de não corroborar com a continuidade e a 

reprodução da transfobia e do cissexismo em diferentes espaços sociais dos quais faço parte, 

pelos quais transitei e os quais auxiliei a construir, como, por exemplo, o ambiente 

acadêmico. 

Não posso, entretanto, ser ingênuo e deixar de considerar, com base em minhas 

vivências e a partir dos alertas feitos por tantas pessoas cuja ocupação e reivindicação do 

 
Muitas teóricas estabelecem como “momento fundacional para a interseccionalidade” a criação desta expressão 

por Kimberle Crenshaw (PATRICIA HILL COLLINS; SIRMA BILGE, 2016, p. 1-2 do capítulo 3)26. Apesar de 

reconhecerem a importância do trabalho de Kimberle Crenshaw (1991; 2012), de suas teorizações sobre as 

violências interseccionais sofridas por mulheres negras, por mulheres de cor, Patricia Hill Collins e Sirma Bilge 

(2016, p. 1-2 do capítulo 3) afirmam que estabelecer esse marco de surgimento da ideia de interseccionalidade 

desconsidera que ela já vinha sendo reivindicada, mobilizada antes de sua nomeação por ativistas e acadêmicas 

em diferentes espaços sociais (e, portanto, não só na academia), de diferentes partes do mundo, tanto do sul 

global como do norte global. 
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espaço acadêmico e universitário foi e, ainda, é estranhada e motivo de críticas (muitas vezes, 

cruéis e injustas, que mais parecem voltadas a fazer com que essas pessoas desistam de ser 

pesquisadoras, estudantes e professoras), que a academia, um dos espaços sociais que me 

possibilitou desenvolver este trabalho e a partir do qual o produzi, “não é um espaço neutro 

nem tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência e erudição, 

é também um espaço de v-i-o-l-ê-n-c-i-a.” (GRADA KILOMBA, 2019b, p. 51). Ela pode ser 

e, muitas vezes, foi e, ainda, é  

 

um espaço de violência e de geração de conteúdos dominantes, que não cessa de 

produzir como ausentes certas vozes para que ecoem outras, nublando formas 

alternativas de conceber o saber e sua relação com o mundo, para que se consolidem 

regimes de verdade dentro dos quais a subalternidade só pode ser construída como 

lugar de impotência — onde não há conhecimento e nem fala. (JOTA 

MOMBANÇA, 2015, sem numeração de páginas). 

 

viviane v. (2015b), também, fala da violência desse espaço. Em sua dissertação de 

mestrado, ela comenta desde as suas dificuldades para receber bolsa de pesquisa, que quase 

perdeu, relacionadas à falta de uma política universitária institucionalizada de reconhecimento 

dos nomes e identidades de gênero autodeterminados por pessoas trans*, até a  

desqualificação de suas falas e de suas atividades acadêmicas e militantes, pois, em muitas 

das vezes, elas se voltariam contra as pessoas “erradas”, pessoas que deveriam ser, na 

verdade, compreendidas como suas aliadas e nunca como suas inimigas. Jota Mombaça 

(2015, sem numeração de páginas), também, compartilha, em seu ensaio Pode um cu mestiço 

falar?, que 

 

Da minha própria experiência acadêmica como bicha guerrilheira, posso contar das 

inúmeras ocasiões em que tive meu discurso intelectualmente desvalorizado em 

função do teor político de minhas colocações. A evocação de um saber estratégico, 

claramente posicionado, dinâmico e desobediente, por diversas vezes, rendeu-me 

conselhos sobre eleger uma atitude científica separada da minha prática política e, 

no subtexto, de meus próprios movimentos de vida. Como se este corpo gordo, 

mestiço, viado e revoltado, este cu canibal e sua política monstruosa, não tivessem 

lugar no âmbito da produção de conhecimento; como se este saber corpo-político 

não pudesse adquirir o status de saber, ou, quando muito, o de um saber menos 

verdadeiro que o saber científico que se supõe politicamente neutro. 

 

Além de transfóbico, cissexista, o espaço acadêmico pode ser e é racista. Grada 

Kilomba (2019b) relata como as críticas feitas por uma colega branca de que ela seria a 

“rainha da interpretação”, de que tudo que ela faria e afirmaria seria uma interpretação 

geraram um bloqueio do seu processo de escrita da tese, que durou um mês. O propósito é, 

justamente, o de silenciar. Grada Kilomba (2019b, p. 53-54) observa como 



58 

 

 

(...) as estruturas de validação do conhecimento, que definem o que é erudição ‘de 
verdade’ e ‘válida’, são controladas por acadêmicas/os brancas/os. Ambos, homens 

e mulheres, que declaram suas perspectivas como condições universais. Enquanto 

posições de autoridade e comando na academia forem negadas às pessoas negras e 

às People of Color (PoC) a ideia sobre o que são ciência e erudição prevalece 

intacta, permanecendo ‘propriedade’ exclusiva e inquestionável da branquitude. 

Portanto, o que encontramos na academia não é uma verdade objetiva científica, mas 

sim o resultado de relações desiguais de poder de ‘raça’. 

Qualquer forma de saber que não se enquadre na ordem eurocêntrica de 

conhecimento tem sido continuamente rejeitada, sob o argumento de não constituir 

ciência credível. A ciência não é, nesse sentido, um simples estudo apolítico da 

verdade, mas a reprodução de relações raciais de poder que ditam o que deve ser 
considerado verdadeiro e em quem acreditar. 

 

A ocupação da academia e da universidade por corpos e sujeitas trans*, negros,  

dentre tantos outros, incomoda, causa estranhamentos a ponto de ser motivo de perseguição e 

retaliação, por evidenciar tudo aquilo que seus ocupantes originários não queriam: a ciência 

não é neutra; por tensionar “ora molecularmente ora como um estrondo, o regime político [da 

ciência] que institui o que pode ser [dito,] escutado e lido.” (JOTA MOMBAÇA, 2015, sem 

numeração de páginas). O problema não é nem tanto falar em primeira pessoa de vivências e 

experiências pessoais, mas sim quem está falando em primeira pessoa e quem está falando de 

suas próprias vivências e experiências pessoais. Aquelas pessoas que agora dão palestras, que 

lecionam, que coordenam projetos de pesquisa e extensão, que escrevem e publicam artigos, 

livros, dissertações e teses deveriam continuar a ser “objetos de pesquisa”, e caso uma ou 

outra pessoa dessas viesse a passar de objeto a sujeita da pesquisa deveria se conformar e se 

sujeitar aos protocolos e normas acadêmicas já instituídos e não questioná-los, transformá-los, 

subvertê-los. 

A faculdade de direito e ciências do estado da universidade federal de Minas Gerais, 

espaço ao qual me encontro institucionalmente vinculado enquanto mestrando de seu 

programa de pós-graduação em direito, não é diferente. Não é uma exceção. Mas um espaço 

acadêmico no qual também foram e, ainda hoje, são produzidas e reproduzidas violências e 

discriminações racistas, transfóbicas, cissexistas, homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas, dentre 

outras. Em seu artigo “Desde sempre tinha que ter tido catraca”: etnografando 

materialidades, usos e sentidos da História na mobilização e produção de elites jurídicas, 

Tiago Heliodoro Nascimento (2019) apresenta como a “Vetusta Casa de Afonso Pena”, 

apelido dado à faculdade, tem sido representada, reivindicada como um espaço de formação 

das elites políticas e jurídicas brasileiras, que irão ocupar importantes cargos públicos, se 

tornar importantes figuras públicas e entrar para os anais da história nacional. Como um 
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espaço “agradável”, “sem conflitos”, que só pode ser acessado por determinadas pessoas, 

pelas pessoas que ali estudam, que ali ensinam e que estabelecem com aquela faculdade uma 

relação que, por vezes, alcança outras gerações de sua família (TIAGO HELIODORO 

NASCIMENTO, 2019).  

Mas quem seriam? Qual seria o perfil dessas pessoas, de estudantes e docentes que 

podem transitar e ocupar aquele espaço? Quem são, quem foram as pessoas em relação às 

quais se presta homenagem, reverência, dando seus nomes a prédios, cadeiras, fazendo bustos 

e quadros seus que irão decorar aquele espaço? Como se identificam, se identificavam em 

relação à raça, ao gênero? A quais classes sociais e econômicas pertencem, pertenceram? 

Marcelo Maciel Ramos e Pedro Augusto Gravatá Nicoli (2019), no artigo As faculdades de 

direito têm gênero(s) e sexualidade(s): revivendo a educação jurídica a partir da experiência 

do Diverso UFMG, apresentam algumas respostas para essas perguntas. De acordo com eles 

(2019), a “Vetusta Casa de Afonso Pena” foi, durante muito tempo, “a casa”, o espaço de 

homens (cisgêneros, brancos e, ouso dizer ainda, heterossexuais). Mas este espaço estaria 

mudando. Algumas vozes, alguns corpos, algumas sujeitas se propuseram a “profanar a 

vetustez”27 dele, “não para destruí-lo, mas para transformá-lo em crítica, permanente, para 

cobrar dele e nele um novo lugar para as margens que o constituíram.” (MARCELO MACIEL 

RAMOS; PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2019, p. 99).  

Vozes e corpos de discentes, docentes, trabalhadoras daquele espaço e de outras 

pessoas que por ele transitam e que através de iniciativas como o Diverso UFMG – Núcleo 

Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero, projeto de extensão da faculdade, denunciaram e 

romperam o silêncio aparentemente eloquente que dominava a faculdade de direito e ciências 

do estado em relação às temáticas e discussões envolvendo gênero e sexualidade, sobretudo 

para dissimular que elas não teriam nada a ver com as formas como se estruturariam e seriam 

instrumentalizados o direito, o estado e a própria faculdade (MARCELO MACIEL RAMOS; 

PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2019). Foram essas corajosas pessoas que 

possibilitaram que pesquisadoras, como eu, que desejavam trabalhar com temas relacionados 

ao gênero e à sexualidade em suas pesquisas, pudessem fazê-lo no espaço daquela faculdade, 

não só por reivindicar o espaço para tanto, mas como através da maturação de uma série de 

 
27 Como afirmam Marcelo Maciel Ramos e Pedro Augusto Gravatá Nicoli (2019, p. 98), “[o]s feminismos e 

movimentos queer e LGBT+, especialmente no curso do século XX, se colocaram em frontal oposição aos 

lugares que a tradição, ocultando privilégios históricos, reservou a mulheres e pessoas LGBT+. A aversão à 

vetustez, portanto, não se dá em desrespeito ao cultivo de antepassados ou à própria ideia de história. Mas à 

forma como o respeito ao antigo propaga no tempo a desmaterialização, a inexistência de certas sujeitas e 

sujeitos. Ou um respeito aos ‘pequenos nomes’.”. 
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discussões e reflexões, que em muito, por exemplo, transformaram e influenciaram as minhas 

perspectivas de direito, do estado, de vida e do mundo.  

 

1.4 Os caminhos que percorri/percorremos e que me/nos trouxeram até aqui 

 

Desde as primeiras vezes em que me dediquei a pensar nos contornos desta pesquisa, 

sabia que seria necessário o desenvolvimento de uma pesquisa de campo. Afinal, até então, 

não conhecia (e até hoje não conheci; caso conheçam, por favor, me indiquem) pesquisas que 

se dedicassem (dediquem) a compreender as manifestações da transfobia e do cissexismo em 

empresas de telemarketing e a investigar eventuais estratégias individuais ou coletivas, 

espontâneas ou detalhadamente planejadas, desenvolvidas por operadoras trans*, assim como 

estratégias pensadas pelo Sintratel para enfrentá-las. Além disso, as pesquisas desenvolvidas 

sobre as condições e as relações de trabalho em empresas de telemarketing na região 

metropolitana de São Paulo, que, como escrevi anteriormente, foram fundamentais para 

escolher a cidade de São Paulo e sua região metropolitana como local para desenvolvimento 

da pesquisa, apresentavam, apenas, poucas informações a respeito de práticas e atitudes 

transfóbicas e cissexistas no setor de telemarketing paulistano (embora, por vezes, a 

transfobia e o cissexismo de tais práticas e atitudes não fossem reconhecidos como tais). 

Assim como poucas informações sobre as atividades do Sintratel voltadas ao seu combate, 

fazendo-se imprescindível, a meu ver, o desenvolvimento de uma pesquisa especificamente 

voltada para conhecê-las e compreendê-las melhor e mais a fundo. 

Mas qual a metodologia e quais métodos adotar para o desenvolvimento da pesquisa? 

A primeira das ideias que veio à mente foi a realização de entrevistas semiestruturadas com os 

dirigentes sindicais para compreender melhor a atuação do Sintratel em relação às 

manifestações de transfobia e cissexismo no setor de telemarketing. Entretanto, como as 

pesquisas de Ruy Braga (2012) e de David Flores, Fábio Silva, Vitor Vaneti e (novamente) 

Ruy Braga (2011) indicavam a promoção de algumas atividades por parte da mencionada 

entidade sindical no enfrentamento à transfobia, ao cissexismo, ao racismo, ao machismo e a 

outras formas de opressão e de discriminação, notei que seria importante, também, 

acompanhar algumas das atividades do sindicato, observando a dinâmica das relações entre 

dirigentes sindicais, operadoras, trabalhadoras em empresas de telemarketing, ativistas de 

movimentos sociais feministas, negros e LGBT+, ocorridos em diferentes espaços, como a 

sede do sindicato, empresas de telemarketing e outros. 
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Entrevistas semiestruturadas com dirigentes sindicais e observação participante de 

atividades que envolvessem a participação do sindicato, o desenho metodológico da pesquisa 

parecia bem encaminhado. Porém, em uma reunião de orientação, Érica Renata de Souza e 

Pedro Augusto Gravatá Nicoli me chamaram a atenção para a importância de entrevistar, 

também, as operadoras e as trabalhadoras em empresas de telemarketing trans* para conhecer 

quem seriam elas e compreender como enxergariam a atuação do sindicato no combate à 

transfobia e ao cissexismo. Se este combate, realmente, existiria e se convergiria com os 

interesses e as demandas dessas trabalhadoras. Se lhes seria facultada a participação, em 

alguma medida, na construção dessas estratégias de combate. E se perceberiam algum tipo de 

impacto ou transformação em seu cotidiano de trabalho ou em suas vidas que pudesse ser 

atribuído à luta encampada pelo sindicato. A professora Renata Queiroz Dutra atentou, ainda, 

no meu exame de qualificação, para a importância de perceber nos relatos e desabafos dessas 

trabalhadoras estratégias de resistência espontâneas ou articuladas, individuais ou coletivas, 

pensadas e praticadas sem a participação e o conhecimento do sindicato. 

Os métodos a serem empregados no desenvolvimento da pesquisa pareciam, então, 

definidos. Todavia, eu estava muito reticente em relação à qual seria a estratégia de 

abordagem de pesquisa. Ou, ao menos, o nome que daria a ela, uma vez que seus métodos já 

me pareciam definidos. O medo em dizer que faria uma pesquisa etnográfica estava 

relacionado ao fato de saber tão pouco de metodologia de pesquisa empírica e de não 

estabelecer uma convivência duradoura o suficiente com as interlocutoras de pesquisa para ser 

rotulada como etnográfica. Após a leitura do livro Qualitative inquiry and research design: 

choosing among five approaches (Pesquisa qualitativa e desenho de pesquisa: escolhendo 

entre cinco abordagens) de John Creswell, parecia que fazer um estudo de casos faria sentido. 

Assim, inclusive, teria feito Ruy Braga (2012) em sua pesquisa. Entretanto, por recomendação 

de Érica Renata de Souza, a etnografia multissituada foi escolhida como a estratégia de 

abordagem da pesquisa. 

Esta escolha foi pautada pela combinação de diferentes métodos que a etnografia 

multissituada possibilitaria, bem como por ser uma estratégia de pesquisa concebida e 

pensada para o estudo e a compreensão de formações e dinâmicas sociais e culturais a partir 

da observação e do acompanhamento das relações de diferentes pessoas, de diferentes grupos 

sociais, de diferentes comunidades em diferentes espaços e em diferentes momentos 

(GEORGE E. MARCUS, 1995; GEORGE MARCUS, 2015; GEORGE E. MARCUS 2016). 

Em uma etnografia multissituada, o trabalho em um determinado espaço suscitaria “rotas 

frequentemente ocultas para outros” (GEORGE MARCUS, 2015, p. 419), que se tornariam 
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conhecidas, precisamente, através do trabalho da pesquisadora e do estabelecimento de uma 

relação de cumplicidade dessa com suas interlocutoras no campo, sendo que em cada um 

desses diferentes espaços suscita e pode suscitar a adoção de outros métodos e outras 

estratégias investigativas (GEORGE MARCUS, 2015). 

Portanto, a escolha por um desenho etnográfico mulitlocalizado foi feita diante 

existência de indícios de que as estratégias de enfrentamento à transfobia e ao cissexismo 

desenvolvidas pelo Sintratel aconteceriam em diferentes espaços e envolveriam a atuação de 

diferentes pessoas e grupos sociais, bem como a interlocução com outros sindicatos e com 

movimentos sociais feministas, negros e LGBT+, não sendo restrito à sede do sindicato ou às 

empresas de telemarketing e às formas tradicionais de assembleias da categoria profissional e 

de mesas de negociação com o patronato para a celebração de instrumentos coletivos 

negociados e a reivindicação de melhores condições de trabalho (DAVID FLORES; FÁBIO 

SILVA; VITOR VANETI; RUY BRAGA, 2011).  

A opção em realizar uma etnografia pareceu acertada quando me deparei com a 

percepção de Mariza Peirano (2014), em seu texto Etnografia não é método, indicado por 

Érica Renata de Souza, de que o estranhamento é a principal característica do fazer 

etnográfico. Se tudo parece transcorrer sem problemas (sem que possa ser problematizado ou 

sem que pareça merecer reflexões) na pesquisa é porque, provavelmente, há algo de muito 

errado. Ainda, segundo Mariza Peirano (2014, p. 389), “etnógrafos fomos/somos ávidos em 

conhecer o mundo em que vivemos, nunca nos conformamos com predefinições, estamos 

sempre dispostos a nos expor ao imprevisível, a questionar certezas e verdades estabelecidas e 

a nos vulnerar por novas surpresas”. Pareceu, ainda, a etnografia ser a escolha certa ou a mais 

adequada diante da afirmação de Claudia Fonseca (2008, p. 46-47) de que  

 

O lado forte da etnografia não é pleitear a causa nativa dentro das estruturas vigentes 

de poder (esse pleito é uma causa importante, mas a etnografia, tal como a conheço, 

não é a arma mais adequada de luta). É, antes, provocar uma reconfiguração das 
próprias narrativas hegemônicas que tanto contribuem para a perpetuação dessas 

estruturas. Com a produção de cenas e subjetividades “outras”, isto é, que escapam 

às lógicas previstas da modernidade hegemônica, obriga o leitor a repensar seu 

próprio sistema de classificação. 

 

A definição da metodologia da pesquisa, todavia, foi acompanhada pela dúvida a 

respeito da (des)necessidade de submissão da pesquisa à revisão ética por parte do comitê de 

ética em pesquisa da universidade federal de Minas Gerais. As críticas ao modelo de 

normatização da pesquisa com seres humanos no Brasil ser pautado por protocolos 

metodológicos de pesquisa biomédica, prejudicando e dificultando a revisão ética de 
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pesquisas qualitativas das áreas de ciências humanas e ciências sociais (DEBORA DINIZ; 

ANDRÉA SUGAI, 2008; DEBORA DINIZ, 2008; PATRICE SCHUCH; CERES VICTORA, 

2015), e a morosidade no processo de avaliação dos projetos de pesquisa pelo comitê de ética 

em questão apontado por pessoas conhecidas pesaram como fatores contrários à submissão de 

minha pesquisa à sua revisão. Entretanto, o reconhecimento da importância da revisão ética da 

pesquisa somado à experiência pregressa de pesquisa empírica de trabalho de conclusão de 

curso de graduação contribuiu, decisivamente, para submissão ao comitê, tendo em vista que 

como a minha pesquisa de graduação não foi submetida à revisão ética do comitê de ética em 

pesquisa do instituto de humanidades da Universidade de Brasília, algumas pessoas não 

aceitaram participar dela.  

O meu projeto de pesquisa foi objeto de apreciação do comitê de ética em pesquisa 

da universidade federal de Minas Gerais e devidamente aprovado. Entretanto, o processo de 

submissão foi marcado por algumas dificuldades e contratempos, embora até menores do que 

eu imaginava. O primeiro deles se refere à quantidade exaustiva de documentos requeridos 

pelo comitê, que exige a provocação de instâncias administrativas e burocráticas 

universitárias, como o departamento ao qual a pesquisadora se encontre vinculada para que 

emita parecer que confirme a relevância e a importância da realização da pesquisa. O processo 

de revisão do meu projeto no comitê durou cerca de 2 meses desde a submissão da pesquisa 

via plataforma Brasil até a liberação do parecer pela aprovação (sem computar aqui todo o 

tempo despendido para reunir todos os documentos necessários para tal submissão). A fim de 

obter uma aprovação mais rápida, algumas estratégias foram adotadas.  

Inicialmente, eu não queria aferir o consentimento para participação na pesquisa por 

meio de termo de consentimento livre e esclarecido por escrito, para evitar constrangimentos 

para pessoas trans* que ainda não houvessem retificado seus nomes no registro civil. Com o 

objetivo de contornar este problema no desenvolvimento da pesquisa de campo, quando a 

pessoa que eu iria entrevistar era trans*, eu perguntava se já havia retificado o nome. Algumas 

vezes nem era necessário perguntar, pois a própria pessoa já comentava algo neste sentido. 

Caso não tivesse retificado eu pedia que ela preenchesse com seu nome social, nome 

autodeterminado e assinasse em conformidade com esse mesmo nome e não com seu nome de 

registro. A possibilidade de utilização do nome social, do nome autodeterminado no termo de 

consentimento representava uma forma de respeito e reconhecimento à identidade de gênero 

autodeterminada da pessoa trans*. Além disso, no caso do termo de consentimento livre e 

esclarecido, a referência ao nome de registro era desnecessária para poder “identificar” a 

pessoa, pois ali ela, também, informava seu número de identidade. Este argumento só é 
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apresentado aqui para caso alguém queira afirmar que o nome social não bastaria para 

“identificar” quem seria aquela pessoa.  

Ao longo da pesquisa, eu entrevistei sete mulheres transexuais, dois homens trans e 

duas pessoas trans não-binárias. Algumas destas pessoas, eu conheci em atividades do 

Sintratel das quais participei. Outras foram indicadas por pessoas conhecidas e amigas que já 

havia entrevistado ou mesmo por pessoas com as quais estabeleci alguma conversa informal 

em atividades do Sintratel. Outras, ainda, foram indicadas por integrantes do próprio Sintratel 

dentre sua rede de contatos e de pessoas conhecidas. Entrevistei, também, sete pessoas 

integrantes do Sintratel, sobretudo de sua direção, e uma que já integrou, mas já não integrava 

mais os quadros da entidade sindical quando de nosso encontro.  

Em uma das primeiras entrevistas que fiz com pessoas integrantes do Sintratel, mais 

especificamente com o diretor F, ele me disse que o sindicato realizaria, no mês seguinte, em 

setembro, workshops em empresas de telemarketing voltados à discussão da importância e da 

necessidade do respeito à diversidade de gênero e racial. Diante dessa informação, eu 

perguntei se poderia participar, ao que ele se comprometeu a checar se seria possível. E foi 

(no quarto capítulo, também contarei um pouquinho mais sobre essas e outras atividades do 

Sintratel das quais participei). E foi assim que se deu minha entrada de forma mais efetiva e 

sistemática nas atividades do Sintratel (até porque antes disso, já havia participado de uma 

atividade a convite de um dos dirigentes, a respeito da qual também escreverei no terceiro 

capítulo). 

 

Diretor F – Então, esse trabalho também é um trabalho muito sério. Tanto é que para 

esse, para esse ano de 2019, a nossa, as nossas secretarias de saúde, de bem-estar, 

elas estão, já estão fazendo agendas de palestra nas empresas para, para orientação, 

tanto com relação à questão da importância da diversidade de gênero. Que a nossa 

categoria é uma das categorias que mais contrata, não é? E, principalmente, a 

conscientização dos direitos desses trabalhadores como um todo. 

Flávio – Aí, a ideia é que essas palestras sejam dentro das empresas?  

Diretor F – Diretamente nas empresas. Tanto é que já para esse mês de setembro, 

nós já temos quatro workshops agendados diretamente nos espaços das empresas e 

as assembleias também servem para isso. Então, quando é feita a assembleia com o 

trabalhador nós temos várias atividades paralelas. Então, nas assembleias, é 
apresentado, se é identificada qualquer situação de possível denúncia, é acolhida 

essa denúncia desses trabalhadores também, para que isso seja efetivamente tratado 

e dirimido, né? De uma maneira que proteja efetivamente a função e a 

individualidade desse trabalhador. 

Flávio – Aí, vocês estão, tanto nas palestras, como nessas atividades, nos 

workshops, vocês trabalham várias questões, de diversidade, de gênero, raça? 

Diretor F – Várias questões. Igualdade de gênero, raça. Os direitos, o direito da 

igualdade. Tudo isso.  

Flávio – Respeito à diversidade como um todo? 

Diretor F – O respeito à diversidade como um todo. 
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Talvez este texto não corresponda às suas expectativas do que um texto acadêmico 

deveria ser. Ele tampouco corresponde às minhas (não necessariamente do que um texto 

acadêmico deveria ser, mas do que eu gostaria de produzir como minha dissertação de 

mestrado). Não, ao menos, a todas elas. Estas afirmações aqui não têm como propósito me 

proteger e blindar o meu trabalho de eventuais críticas. Mas sim compartilhar a minha 

percepção de que este texto não esgota aquilo que gostaria de dizer, de escrever e que creio 

conseguir fazê-lo.  

Espero que este texto provoque algo em vocês que o leem. Eu quero provocar algo em 

vocês que o leem. Eu sei o que gostaria de provocar a partir do meu lugar de pesquisador, de 

uma das sujeitas desta pesquisa. Mas não posso controlar o que posso provocar em vocês 

através deste texto. E que bom que eu não posso. Apresentarei, no decorrer do texto, muitas 

outras reflexões, muitos outros sentires metodológicos e epistemológicos fundados em 

dilemas que tive, que vivi em diferentes momentos da pesquisa. Entretanto, não sei se fiz bem 

em começar o texto assim como optei por começá-lo. Porém, reforço: espero que o texto 

provoque algo em vocês que o leem. 
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2. O QUE ESTADO, DIREITO, SINDICATO, TRANSFOBIA E CISSEXISMO 

PODEM TER A VER UNS COM OS OUTROS? 

 

 

“É preciso questionar as verdades e identidades que tentam nos impor na medicina, no direito 

e na sociedade em geral. É preciso construir uma nova história a partir destas supostas 

verdades dominantes, destruindo-as, quando necessário, com as armas resgatadas de passados 

esquecidos ou de futuros desejados.”  

viviane v. 

 

“Nós devemos parar de acreditar que o que o direito diz sobre si é verdadeiro e o que direito 

diz sobre nós é o que importa. Nosso objetivo não pode ser fazer o direito dizer coisas “boas” 

ao invés de “ruins” sobre pessoas que são marginalizadas, criminalizadas, empobrecidas, 

exploradas e exiladas. A reforma do direito e o investimento em ganhar ‘direitos’ provaram 

legitimar e sustentar os mesmos arranjos que produzem o sofrimento que procuramos 

erradicar.”28 

Dean Spade 

 

 

2.1 Por que refletir sobre as relações entre estado, direito, sindicato, transfobia e 

cissexismo aqui, neste texto? 

 

 Compreender se, por que e como atuam as trabalhadoras trans* em empresas de 

telemarketing da região metropolitana de São Paulo e o Sintratel, sindicato representativo 

dessa categoria (ou, ao menos, de parte dela), para enfrentar a transfobia e o cissexismo 

reproduzidos nesse segmento pressupõe refletir, ainda que brevemente, sobre as complexas 

relações entre estado, direito, sindicato, transfobia e cissexismo. Afinal, o estado e o direito 

brasileiros estabelecem muitas das condições fundantes de nossas vidas, como através da 

definição de um conjunto de normas a respeito da prestação do trabalho humano. De modo 

que os processos por meio dos quais o estado e o direito brasileiros têm sido construídos, 

 
28 Trecho original: “We must stop believing that what the law says about itself is true and that what the law says 

about us is what matters. Our goal cannot be to get the law say ‘good’ instead of ‘bad’ things about people who 

are marginalized, criminalized, impoverished, exploited, and exiled. Law reform and an investment in winning 

‘rights’ has proven to legitimize and shore up the very arrangements that produce the harm we seek to 

eradicate.” Tradução livre pelo autor. 
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articulados e disputados afetam, diretamente, as vidas de pessoas trans*, de trabalhadoras 

trans* e as suas possibilidades de viver a vida. Tanto é assim que, muitas vezes, pessoas 

trans* e os seus movimentos sociais denunciam a omissão do estado e do direito brasileiros 

em relação ao cumprimento das promessas constitucionais de vida digna e cidadã. 

Denunciam, também, violências e discriminações transfóbicas e cissexistas praticadas, 

possibilitadas e legitimadas pelo estado e pelo direito brasileiros. 

Outras vezes, o estado brasileiro é provocado e o direito brasileiro é invocado para que 

as pessoas trans* possam performar o gênero, construir e transformar os seus corpos como 

reivindicam fazê-lo, como desejam fazê-lo e como o fazem na concretude de suas vidas. O 

sindicato, também, é suscitado por algumas pessoas trans*, por trabalhadoras trans* para 

conquistar e assegurar o direito ao reconhecimento e ao respeito de suas identidades de gênero 

autodeterminadas nos ambientes de trabalho. Além disso, e justamente em razão da 

importância do estado e do direito brasileiros na conformação da infraestrutura que nos 

permite viver as nossas vidas e de sua influência nos processos de formação de sujeitos e na 

dinâmica de uma série de relações sociais, o sindicato, uma entidade revestida de certa 

institucionalidade estatal, busca provocar o estado e, assim, construir ou reformar o direito, 

para transformar as “realidades”, as vidas de seus dirigentes e das trabalhadoras 

representadas.  

O sindicato representa, no contexto de regulação social do trabalho (RENATA 

QUEIROZ DUTRA, 2018), um dos sujeitos sociais que, junto a outros sujeitos sociais e 

sujeitos estatais (mais adiante veremos melhor quem são eles), disputa os sentidos do estado, 

do direito e da cidadania, afetando, assim, as configurações e a lógica do sistema capitalista 

contemporâneo de produção e de consumo, como também as vidas e as possibilidades de 

viver as vidas das trabalhadoras (RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018). Nessa sua atuação, na 

sua disputa dos sentidos do estado, do direito e da cidadania, o sindicato pode reproduzir ou 

enfrentar compreensões e práticas transfóbicas e cissexistas. Essa reprodução ou esse 

enfrentamento pode comprometer, limitar, favorecer ou viabilizar o alcance dos objetivos que 

o movimentam, que parecem justificar e fundamentar a existência da entidade sindical.  

Na medida em que, a partir de uma perspectiva interseccional (KIMBERLE 

CRENSHAW, 1991; KIMBERLE CRENSHAW, 2012; PATRICIA HILL COLLINS; 

SIRMA BILGE, 2016) das diferentes modalidades de discriminação, a transfobia e o 

cissexismo podem ser entendidos como indissociáveis da exploração capitalista, do racismo, 

do machismo e de outras formas de discriminação. Estas diferentes modalidades de 

discriminação apresentam relações de recíproca afetação, conformação e transformação, ainda 
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quando a categoria profissional representada pela entidade sindical seja composta por poucas 

ou pareça não ter entre ela pessoas trans*. Além disso, acredito que a indissociabilidade 

encontra parte de seu fundamento na interdependência da organização e do funcionamento de 

diferentes setores da economia, do mundo do trabalho.  

E é por isto, resumidamente, que acredito ser importante refletir, pensar sobre as 

relações entre estado, direito, sindicato, transfobia e cissexismo. As aproximações em torno 

desses elementos serão feitas de forma dissociada, tendo em vista a complexidade de suas 

relações. Em um primeiro momento, será, assim, indagado o que o direito e o estado têm a ver 

com a transfobia e o cissexismo. Em seguida, será o momento de questionar o que o sindicato 

tem a ver com o estado e o direito. Para só então, perguntar o que o sindicato teria a ver com o 

a transfobia e o cissexismo. 

 

2.2 O que direito e estado têm a ver com transfobia e cissexismo? 

 

Aprendi no contato, na observação e nas trocas com algumas muitas pessoas em salas 

de aula, em estágios profissionais e de docência, em atividades de projetos de extensão, em 

eventos acadêmicos e profissionais, em metrôs e ônibus, assim como caminhando pelas ruas 

de diferentes cidades que aquilo que as pessoas dizem ou acreditam que o estado e o direito 

são, aquilo que eles podem ser, aquilo que deveriam ser e para que servem corresponde, na 

verdade, muitas vezes, àquilo que desejariam que eles fossem. Ou mesmo àquilo que 

acreditam que possam e devam ser a partir de suas compreensões pessoais do estado e do 

direito. Mas não só disso, aquilo que pensam do estado e do direito reflete, em alguma 

medida, ainda, as suas compreensões de si próprias, da vida e do mundo que habitam, 

produzem, reproduzem e no qual acreditam ou desejariam viver. 

Ao mencionar a existência de uma pluralidade de perspectivas teóricas, políticas, 

ativistas e do senso comum acerca das características, dos elementos, das possibilidades e dos 

limites do estado e do direito, pretendo atentar para os complexos e contraditórios processos 

por meio dos quais o estado e o direito são construídos e reivindicados. Gostaria de evidenciar 

que as disputas em torno do que são e do que eles podem ser refletem os potenciais do estado 

e do direito de transformação ou de perpetuação de “realidades” sociais, econômicas, 

jurídicas, culturais, políticas e artísticas a partir do acionamento, da provocação, da 

instrumentalização e do manejo de seus aparatos administrativos, institucionais e normativos, 

que constituem e fundam, ao menos em parte, as condições de nossas (sobre)vivências. 
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Além disso, o reconhecimento da existência de inúmeras perspectivas diferentes do 

que são estado e direito ressalta, ao menos para mim, a importância de desconfiarmos de tudo 

aquilo que dizem, que já nos disseram sobre o que o estado e o direito podem ser e fazer. 

Embora, acredite que a desconfiança surja, espontaneamente, por vezes, das próprias 

experiências que algumas pessoas vivem ao se verem abandonadas ou ameaçadas pelo estado 

e pelo direito29. Por nunca terem se sentido ou, ainda, se sentido, de uma forma um tanto 

quanto vacilante e errática, reconhecidas, acolhidas e respeitadas pelo estado e pelo direito tal 

como vivem, escolheram viver as suas vidas. Deste modo, a desconfiança pode surgir e surge 

das dores, das feridas, dos traumas, das cicatrizes, dos receios, dos medos provocados, 

infringidos e marcados pelo estado e pelo direito em nossos corpos, em nossas vidas, bem 

como nos corpos e vidas de pessoas próximas a nós ou cujas histórias conhecemos. 

As desconfianças que surgem em nós, todavia, podem ser e são muito distintas umas 

das outras, até porque as formas como o estado e o direito nos afetam e afetam os nossos 

viveres destoam, drasticamente, umas das outras. Além disso, olhamos, interpretamos e 

compreendemos a atuação do estado e do direito a partir dos lugares sociais que ocupamos, 

por vezes contingentes, mas sempre específicos e localizáveis em termos epistemológicos, 

políticos e sociais, como nos adverte Donna Haraway (1995). Mas se o estado e o direito 

afetam a todas nós de diferentes formas, como têm afetado as pessoas trans*, as suas vidas? A 

organização, o funcionamento e a atuação do estado e do direito brasileiros têm provocado o 

surgimento de desconfianças por parte de pessoas trans*? Têm marcado seus corpos e suas 

vidas com feridas, dores, traumas, cicatrizes, medos e receios? Se sim, quais seriam as marcas 

do estado e do direito brasileiros em seus corpos, em suas vidas? 

Pensar como o estado e o direito brasileiros afetam as vidas e as vivências de pessoas 

trans* no país perpassa, primeiramente, a contestação de uma compreensão compartilhada e 

difundida tanto em ambientes acadêmicos como nos domínios do senso comum: a de que o 

estado e o direito brasileiros não apresentam ou guardam qualquer tipo de responsabilidade, 

participação ou relação com a marginalização, a invisibilização, a exploração e o extermínio 

de pessoas trans*. Compreensão segundo a qual as manifestações de transfobia e cissexismo 

experimentadas, vividas e enfrentadas por pessoas trans* ao longo de suas vidas e em nosso 

país decorrem de atitudes e práticas de alguns indivíduos e grupos sociais. Indivíduos e 

grupos sociais atipicamente preconceituosos, desumanamente malvados e patologicamente 

desviados. 

 
29 E isso muitas vezes acontece quando mais precisam deles, como afirmado por Judith Butler (2018a). 
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Esta compreensão busca encobrir que as próprias violências transfóbicas e cissexistas 

são provocadas, possibilitadas e legitimadas por ações e omissões do estado e do direito 

brasileiros, ainda quando não pareçam decorrer, diretamente, da conduta de agentes públicos. 

Porém, para que possamos entender como o estado e o direito ora praticam violências 

transfóbicas e cissexistas diretamente através de seus aparatos administrativos, institucionais e 

normativos, e ora possibilitam e, mesmo, incentivam e legitimam práticas e atitudes 

transfóbicas e cissexistas por parte de determinados indivíduos e grupos sociais, é necessária a 

revisão, a problematização de nossa compreensão de estado, a partir da construção de uma 

crítica queer ao direito. 

No artigo intitulado Crítica queer ao(s) direito(s): tensões entre o direito 

institucionalizado e o direito nascido no campo da luta por terra, eu e Gabriela Campos 

Alkmin (2019) tentamos definir o que pretenderia e o que caracterizaria uma crítica queer ao 

direito, sem qualquer intenção, no entanto, de esgotar as possibilidades que outras pessoas 

podem vislumbrar, imaginar e invocar ao proporem críticas queer ao direito. Para nós (2019, 

p. 249), uma crítica queer ao direito propõe o questionamento dos “processos por meio dos 

quais o [e]stado e o seu direito institucionalizado submetem, conformam e sujeitam diferentes 

indivíduos e grupos sociais à marginalidade, à opressão e a diferentes níveis de precariedade”. 

De modo que a elaboração de uma crítica queer ao direito envolveria, assim, estranhar o 

conteúdo e os objetivos, tanto expressos como velados, das normas jurídicas e as “próprias 

fronteiras do que nos dizem ser direito [e estado] e querem que aceitemos, 

inquestionavelmente, como direito [e como estado].” (FLÁVIO MALTA FLEURY; 

GABRIELA CAMPOS ALKMIN, 2019, p. 231-232).  

Uma crítica queer ao direito não se preocupa, apenas, em compreender de que formas 

o estado e o direito afetam as vidas e as possibilidades de viver a vida de pessoas que 

reivindicam sexualidades heterodiversas e identidades de gênero cisdiversas, mas a todas as 

pessoas que destoam dos padrões hegemônicos ocidentais de humanidade relativos à raça, à 

nacionalidade, à religião, à classe socioeconômica e considerando, ainda, as intersecções entre 

os diferentes pertencimentos identitários (FLÁVIO MALTA FLEURY; GABRIELA 

CAMPOS ALKMIN, 2019). Através de uma crítica queer ao direito, acreditamos ser possível 

“conceber e lutar por um direito mais permeável e sensível às transformações reivindicadas 

por grupos sociais e as suas diferentes demandas.” (FLÁVIO MALTA FLEURY; 

GABRIELA CAMPOS ALKMIN, 2019, p. 249). De modo que o propósito de uma crítica 

queer ao direito seria o mesmo que Judith Butler (2018a, p. 38-40) relata, em seu livro 



71 

 

Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia, 

ter sido o que lhe moveu ao propor a sua teoria da performatividade de gênero:  

 

permitir que aqueles sujeitos cujas vivências e experiências não são apreendidas e 

reconhecidas como dignas de respeito, direito e de proteção, assim como aqueles 

sujeitos que se adaptam bem demais aos termos sufocantes das normas jurídicas, 

“possam respirar e se mover mais livremente nos espaços públicos e privados, assim 

como em todas as zonas nas quais esses espaços se cruzam e se confundem.” 

(BUTLER, 2018b, pp. 38, 39 e 40). Trata-se de um movimento voltado a “relaxar o 
domínio coercitivo das normas sobre a vida (...) com a finalidade de viver uma vida 

mais vivível.” (BUTLER, 2018b, p. 40). (FLÁVIO MALTA FLEURY; GABRIELA 

CAMPOS ALKMIN, 2019, p. 231) 

 

Dessa forma, partindo dessa compreensão de crítica queer ao direito, é importante 

estarmos atentas a como o estado brasileiro pode nos afetar e tem nos afetado, mas sobretudo 

como pode afetar e tem afetado grupos sociais marginalizados, como seria o caso das pessoas 

trans*. A compreensão crítica de estado esboçada por Judith Butler (2007) em diálogo travado 

com Gayatri Chakravorty Spivak no livro Who sings the nation-state?: language, politics, 

belonging (Quem canta o estado-nação?: linguagem, política, pertencimento) pode nos 

auxiliar nesse sentido. Na medida em que apresenta como elemento central a preocupação em 

apreender como a organização, o funcionamento e a atuação do estado provocam em nós o 

surgimento e o desenvolvimento de estados mentais, de sentimentos em relação a nós mesmas 

e às outras pessoas, que condicionarão, buscarão condicionar nossos olhares e nossos agires 

(JUDITH BUTLER; GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, 2007). Algo que se passa tanto 

àquelas pessoas que integram o povo que funda o estado e em nome do qual o estado age, 

mas, sobretudo, àquelas pessoas que não fazem parte do povo e contra as quais o estado age 

para proteger o “seu” povo (JUDITH BUTLER; GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, 

2007). 

De acordo com Judith Butler (2007), “[o] estado em que estamos”30 corresponde às 

“estruturas legais e institucionais que delimitam um certo território (embora nem todas as 

estruturas institucionais pertençam ao aparato de estado)” e que, assim, criam um conjunto de 

“obrigações e prerrogativas da cidadania”, nos conectando e unindo em torno e a partir de 

vínculos jurídicos31 (JUDITH BUTLER; GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, 2007, p. 2-

 
30 Trecho original: “The state we are in (...)”. (JUDITH BUTLER; GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, 

2007, p. 2). Tradução livre pelo autor. 
31 Trecho completo do qual foram extraídas as frases citadas diretamente: “The state signifies the legal and 

institutional structures that delimit a certain territory (although not all of those institutional structures belong to 

the apparatus of the state). Hence, the state is supposed to service the matrix for the obligations and 

prerogatives of citizenship. It is that which forms the conditions under which we are judicially bound.” (JUDITH 

BUTLER; GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, 2007, p. 3). Tradução livre pelo autor. 
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3). Mas não só a isso. “[O] estado em que estamos” corresponde, também, a outras “condições 

nas quais nos encontramos”32, como nossos estados mentais (e, também, físicos, considerando 

as manifestações e reflexos corporais de nossos sentires), enquanto “dimensões disposicionais 

da vida”33, que são influenciados e produzidos pela organização, pelo funcionamento e pela 

atuação do estado e do direito e a sua conformação da infraestrutura que possibilita e sustenta 

os nossos viveres ou, ao menos, alguns deles (JUDITH BUTLER; GAYATRI 

CHAKRAVORTY SPIVAK, 2007, p. 3-5). 

Judith Butler (2007) afirma, ainda, que, ao definir quem pode ser e é parte do povo, o 

estado e o direito delimitam quais pessoas podem ser reconhecidas como cidadãs e integrantes 

da comunidade nacional fundada a partir de seus aparatos administrativos, institucionais e 

normativos (JUDITH BUTLER, GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, 2007, p. 1-5). Este 

processo, entretanto, não pressupõe, apenas, a produção das pessoas que integram e compõem 

o povo de acordo com categorias e critérios normativos que os tornariam elegíveis para 

pertencimento à comunidade nacional em nome da qual age e a qual é fundada e protegida 

pelo estado e pelo direito. Mas pressupõe, também, a produção daquelas pessoas que não 

pertencem e nem podem pertencer à comunidade nacional, que representam, na verdade, uma 

ameaça a ela (JUDITH BUTLER, GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, 2007; JUDITH 

BUTLER, 2018a). 

Afinal, como nos ensina Judith Butler (2018a) em um de seus livros citado algumas 

páginas atrás, o Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa 

de assembleia, a construção de um povo é, sempre, fundada na relacionalidade e 

interdependência entre quem é e pode ser do povo e quem não é e não pode fazer parte dele. 

Um povo é, sempre, “constituído pelas linhas de demarcação que estabelecemos implícita ou 

explicitamente”, que incluem algumas pessoas e excluem outras de sua noção (JUDITH 

BUTLER, 2018a, p. 9). Essas linhas de demarcação são traçadas a partir de categorias e 

critérios normativos relacionados aos limites geográficos de um território nacional ou 

atinentes a aspectos, características e atributos raciais, étnicos, sociais, culturais, linguísticos e 

religiosos (JUDITH BUTLER, 2018a, p. 9-11). 

Então, diferentemente do que se poderia imaginar, as pessoas e os grupos sociais que 

não se considera como integrantes de um povo não são ignorados pelo estado, pelo direito e 

por seus aparatos administrativos, institucionais e normativos. As suas vidas não escapam ao 

 
32 Trecho original: “‘conditions in which we find ourselves’”. (JUDITH BUTLER; GAYATRI 

CHAKRAVORTY SPIVAK, 2007, p. 3). Tradução livre pelo autor. 
33 Trecho original: “‘dispositional dimensions of life’”. (JUDITH BUTLER; GAYATRI CHAKRAVORTY 

SPIVAK, 2007, p. 4). Tradução livre pelo autor. 
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escopo da organização, do funcionamento e da atuação do estado e do direito. Elas não gozam 

ou vivem em um estado não-jurídico. Não se encontram num limbo jurídico-estatal. Mas a sua 

situação, as suas vidas e as suas vivências, assim como a sua exclusão, o seu abandono, e as 

violências que vivem, que experimentam, que enfrentam são, jurídica, política e socialmente, 

construídas, segundo Judith Butler (JUDITH BUTLER; GAYATRI CHAKRAVORTY 

SPIVAK, 2007, p. 15-16).  

O direito, o estado e os seus aparatos administrativos, institucionais e normativos 

estruturam-se e agem no sentido de vigiar e controlar as possibilidades de ser, agir e viver 

dessas pessoas estranhas à noção de povo, sobretudo aquelas que vivem dentro do território 

nacional, até porque elas são representadas como ameaças ao povo e, deste modo, o são em 

relação ao próprio estado e ao próprio direito, como também afirma Judith Butler (JUDITH 

BUTLER; GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, 2007). O controle e a vigilância 

promovidos pelo estado e pelo direito dessas pessoas manifestam-se através do 

estabelecimento e da legitimação de uma série de limitações e restrições políticas, sociais, 

econômicas e culturais ao seu acesso a determinados espaços sociais e direitos. O estado e o 

direito promovem, portanto, uma negação de sua condição cidadã ou, ao menos, o 

reconhecimento de sua condição subcidadã para disfarçar o desenvolvimento de políticas 

públicas estatais que tentam promover a sua marginalização, a sua invisibilização, a sua 

exploração e o seu extermínio. Para escamotear a provocação nessas pessoas de estados 

mentais de insegurança, de medo, de estranheza e de não pertencimento ao povo, como 

denuncia Judith Butler (JUDITH BUTLER; GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, 2007). 

No Brasil, as pessoas trans* parecem ocupar, assim como outros grupos sociais 

marginalizados, esse complexo lugar jurídico de não-cidadania ou de subcidadania, 

rigidamente regulado, controlado e vigiado pelo estado e pelo direito brasileiros e com sérias 

implicações pessoais, sociais, culturais e econômicas, com destaque para as implicações nas 

relações de trabalho e sindicais, que serão objeto de maior atenção neste texto mais adiante. 

Como contraponto a esta minha afirmação, muitas pessoas podem argumentar, apoiadas em 

diferentes teorias hermenêuticas do direito, que as fórmulas generalizantes do direito 

brasileiro que asseguram a todas e a cada uma de nós uma vida digna e cidadã, livre de 

discriminações injustas ou violências de qualquer natureza seriam fundamento do 

reconhecimento jurídico-estatal da cidadania de pessoas trans*. Entretanto, como nos alerta 

Dean Spade (2015, p. 71) em seu livro Normal life: administrative violence, critical trans 

politics, and the limits of law (Vida normal: violência administrativa, política crítica trans e 
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os limites do direito), “[n]ós devemos parar de acreditar que o que o direito diz sobre si é 

verdade e o que o direito diz sobre nós é o que importa”34. 

Não importa, necessariamente, tanto ou apenas, se o direito “diz coisas boas ao invés 

de coisas ruins sobre pessoas que são marginalizadas, criminalizadas, empobrecidas, 

exploradas e exiladas”35 (DEAN SPADE, 2015, p. 71), mas sim como ele afeta e conforma as 

vidas dessas pessoas, como ele afeta e conforma as suas possibilidades de estar, ser e viver no 

mundo (DEAN SPADE, 2015, p. 1-3). O mero reconhecimento jurídico-estatal formal da 

cidadania de grupos sociais marginalizados, como seria o caso de pessoas trans*; a mera 

previsão normativa de alguns direitos para esses grupos sociais; a mera afirmação de sua 

igualdade em relação aos demais grupos sociais; assim como a criminalização das violências 

que vivem, sofrem e enfrentam não seriam, não são suficientes para transformar as 

“realidades” e as condições de vida degradantes e desumanas nas quais vivem, às quais são 

obrigadas a viver pelo estado e pelo direito (DEAN SPADE, 2015, p. 1-3)36.  

Aliás, o reconhecimento jurídico-estatal formal da cidadania de pessoas trans* pode 

ser e tem sido mobilizado para legitimar a perpetuação das estruturas estatais, jurídicas, 

culturais, sociais e econômicas de marginalização, invisibilização, exploração e extermínio 

delas37. Servindo, consequentemente, para impossibilitar ou, ao menos, dificultar o 

desenvolvimento e a implementação de políticas públicas voltadas à concretização de sua 

 
34 Trecho original: “We must stop believing that what the law says about itself is true and that what the law says 

about us is what matters.” (DEAN SPADE, 2015, p. 71). Tradução livre pelo autor. 
35 Trecho original do qual foi extraída a citação: “Our goal cannot be to get the law say ‘good’ instead of ‘bad’ 

things about people who are marginalized, criminalized, impoverished, exploited, and exiled.” (DEAN SPADE, 

2015, p. 71). Tradução livre pelo autor. 
36 Esta afirmação de Dean Spade (2015) é feita a partir de suas vivências enquanto homem trans e enquanto 
fundador e advogado de uma organização não-governamental chamada Sylvia Rivera Law Project (Projeto 

Sylvia Rivera de Direito), que presta serviços de assistência jurídica gratuita para pessoas trans* e de cor em 

situação de vulnerabilidade social na cidade estadunidense de Nova Iorque. Assim como a partir da leitura de 

teorizações feministas de cor, queer, críticas sobre raça e deficiência e de relatos de experiências de ativistas de 

movimentos sociais nos Estados Unidos da América. 
37 Um exemplo concreto desta afirmação em nosso país consistiria na manifestação da presidência do congresso 

nacional brasileiro no âmbito do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.275 pelo supremo 

tribunal federal. A manifestação se deu através do ofício número 449, de 2009 e foi elaborada pela advocacia do 

senado. Na manifestação, a presidência do congresso nacional posiciona-se contra o direito, “num plano abstrato 

e genérico, [à] alteração do nome e do sexo do transexual, especialmente quando não se tenha verificado a 

transgenitalização” (ofício número 449, de 2009, p. 120), com base no argumento de que o estado brasileiro 
“vem atuando na promoção da dignidade e da inclusão social dos transexuais, assegurando-lhes os instrumentos 

necessários a sua harmonização biopsíquica e a sua saúde” (ofício número 449, de 2009, p. 122) – como seria 

exemplificado pelo direito à realização de cirurgia de transgenitalização. Além disso, a regulação estatal dos 

registros públicos, supostamente, já possibilitaria a retificação via judicial do nome e sexo de pessoas trans* que 

tivessem se submetido a procedimentos cirúrgicos de transgenitalização, mesmo porque esta seria a última etapa 

do tratamento do “transexualismo” e seria imprescindível para o reconhecimento de seu direito à retificação do 

registro civil (ofício número 449, de 2009). O ofício apresentado pela presidência do congresso nacional tinha, 

então, por objetivo obstar o reconhecimento judicial da possibilidade de pessoas trans* retificarem o seu registro 

civil administrativamente e caso não tivessem se submetido a cirurgias de transgenitalização, com base no 

argumento de que pessoas trans* já possuiriam certos direitos (ofício número 449, de 2009). 
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cidadania, ao seu acesso a uma série de direitos, como nos adverte Dean Spade (2015) 

pensando a partir de um contexto social e político estadunidense, mas cujas reflexões são 

importantes para pensarmos o contexto social e político brasileiro.  

Portanto, a materialização da cidadania e a conquista de direitos e de condições de 

vida que assegurem a pessoas trans* e a grupos sociais marginalizados a vivibilidade de suas 

vidas pressupõem, como nos alerta viviane v. (2015b, p. 34-35), a problematização de noções 

fundamentais para a sociedade, para o estado e para o direito brasileiros, “como 

‘humanidade’, ‘dignidade’ e ‘direitos humanos’”, às quais acrescento as próprias noções de 

cidadania e direitos. Afinal, estas noções foram concebidas em benefício e a partir das vidas, 

das perspectivas de “pequenas parcelas das populações humanas – geralmente situadas nas 

intersecções entre branquitude, cisgeneridade, heterossexualidade, cristianidade, etc. –” 

(VIVIANE V., 2015b, p. 34-35). Sendo imprescindível, portanto, “reconfigurar e enfrentar as 

próprias estruturas de produção destas [noções]” (VIVIANE V., 2015b, p. 34 e 35), dentre as 

quais o estado e o direito. 

Em relação à noção de humanidade fundante do direito e do estado modernos e 

ocidentais, Marcelo Maciel Ramos e Pedro Augusto Gravatá Nicoli (2017) fazem importantes 

considerações no artigo intitulado Os fundamentos sexistas da regulação do trabalho e a 

marginalidade jurídica do cuidado, que gostaria de compartilhar aqui. De acordo com os 

autores (2017, p. 125), a construção de uma noção abstrata e universal de ser humano, a partir 

da qual se poderia propor e fundar uma igualdade entre “homens” apesar de suas 

“singularidades naturais ou culturais”, pressupôs a busca por uma essência, algo que todos os 

seres humanos teriam ou compartilhariam e, consequentemente, a desconsideração de “todas 

as diferenças concretas, a fim de se alcançar o fundamento comum de homens e mulheres, de 

cidadãos e estrangeiros, de homens livres e escravos, de nobres e homens comuns”.  

Esta construção do ser humano é um tanto quanto contraditória, pois se define o ser 

humano a partir da abstração de características, atributos e qualidades “naturais” e culturais 

que o qualificariam como ser humano, que o tornariam ser humano (MARCELO MACIEL 

RAMOS; PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2017, p. 125-126). Além disso, essa 

construção estaria apoiada na compreensão de que a razão do ser humano, “elemento eleito 

como sendo o elemento essencial do humano”, é que lhe permite transformar a natureza e 

criar a cultura, ou seja, o opõe e o emancipa da natureza e da cultura, permitindo que a 

concepção de sua essência seja pensada em oposição tanto à natureza, como à cultura 

(MARCELO MACIEL RAMOS; PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2017, p. 125-

126).  
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No entanto, Marcelo Maciel Ramos e Pedro Augusto Gravatá Nicoli (2017, p. 126) 

denunciam que essa construção contemporânea do ser humano, de humanidade contemplaria 

“somente o masculino (aspecto particular do humano)” como “abstratamente igual e livre dos 

papéis que lhe foram impostos por nascimento e do destino implacável da sua condição 

natural”. As mulheres (cis) não poderiam emancipar-se, livrar-se, da mesma forma que os 

homens (cis), dos domínios da natureza por exemplo. Afinal, a construção aparentemente 

abstrata e universal do humano e do homem (cis) teria sido produzida por, a partir da 

perspectiva, das experiências e das vivências de “homens [cis] viris, brancos e ditos 

civilizados da Europa e da América do Norte.” (MARCELO MACIEL RAMOS; PEDRO 

AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2017, p. 126).  

Essa construção abstrata e universal “não serviu à emancipação das mulheres [cis], 

pois em relação a elas (e a muitos outros) são justamente as condições desiguais de sua 

natureza (desconsideradas para os homens [cis]) que continuam sendo levadas em 

consideração para lhes definir, inferiorizar e excluir.” (MARCELO MACIEL RAMOS; 

PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2017, p. 128). Portanto, ainda que essa construção 

permita  

 

declarar (mesmo que retoricamente) a igualdade e a liberdade para todos os homens, 

o recurso ao argumento das diferenças (as naturais e as culturalmente definidas) 

sequestra para o grupo dominante, neste caso, para o masculino, a prerrogativa 

exclusiva da igualdade e da liberdade. Mesmo quando os direitos são abstratamente 

reconhecidos às mulheres, um longo hábito de inferiorização de suas diferenças 

impede que elas encontrem em suas vidas sua expressão concreta. (MARCELO 

MACIEL RAMOS; PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2017, p. 130). 

  

Se, por um lado, elaborar críticas ao estado, ao direito, à sua organização, ao seu 

funcionamento e à sua atuação é, particularmente, complicado, pois, como dito por Dean 

Spade (2015), nem sempre o que o direito diz ser ou como promete agir é, necessariamente, o 

que ele é, como ele é sentido por quem é por ele afetado e tampouco como ele age. Exigindo, 

assim, que, tal como proposto por viviane v. (2015b) e Marcelo Maciel Ramos e Pedro 

Augusto Gravatá Nicoli (2017) problematizemos algumas de suas noções fundamentais. Por 

outro lado, a dificuldade em elaborar críticas ao estado e ao direito relaciona-se ao desafio de 

que, ao se fazê-lo, não se desconsidere, menospreze ou ignore as possibilidades de 

apropriação, reapropriação e subversão do estado e do direito. De sua distorção para propor e 

reivindicar um mundo novo. Para transformar as estruturas e sistemas de marginalização, 

invisibilização, exploração e extermínio e criar no aqui e no agora o que se sonha para o 

futuro. 
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Esta ressalva é, particularmente, importante, pois inúmeras pessoas, instituições, 

organizações e movimentos sociais promoveram, ao longo do tempo, transformações 

administrativas, institucionais e normativas do direito e do estado. E, assim, estabeleceram 

condições de vida e de trabalho de uma série de pessoas e grupos sociais ou promoveram sua 

melhoria, fissurando, abrindo brechas e frestas no estado e no direito, que podem e devem ser 

escancaradas para que transformações sociais ainda mais radicais possam ser alcançadas. 

Essas conquistas, esses avanços, entretanto, também devem ser constantemente objeto de 

reflexão e problematização, a fim de pensarmos de que forma eles têm sido, por vezes, 

mobilizados e instrumentalizados para a manutenção ou até fortalecimento dos sistemas de 

marginalização, invisibilização, exploração e extermínio de determinados grupos sociais, 

como advertido por Dean Spade (2015). 

As críticas ao estado, ao direito que pretendo elaborar e já venho elaborando ao longo 

deste texto serão e foram fundadas nas possibilidades apresentadas por Dean Spade (2015) 

daquilo que ele nomeia como uma “política crítica trans” (“critical trans politics”). Mas o que 

seria uma “política crítica trans”? Seria uma “política trans que demanda mais que 

reconhecimento legal e inclusão, buscando ao invés disso transformar as lógicas atuais de 

estado, segurança da sociedade civil e igualdade social.”38. A “política crítica trans”, proposta 

e defendida por Dean Spade (2015, p. 2), pressupõe compreender “como sistemas legais 

participam da distribuição de possibilidades de vida e qual é o papel que a mudança de 

legislação pode ou não ter na transformação dos arranjos que prejudicam tanto pessoas 

trans”39. Ela busca compreender como o estado e o direito afetam as pessoas trans*, as suas 

vidas e as suas possibilidades de viver a vida, para assim pensar na proposição de mecanismos 

e meios de transformá-los a fim de criar e assegurar as condições e uma infraestrutura que 

permitam às pessoas trans* viverem as suas vidas como desejam vivê-las (DEAN SPADE, 

2015). 

Deste modo, agora gostaria de propor que voltemos nossa atenção para como o estado 

e o direito brasileiros têm atuado em relação às pessoas trans*, como têm afetado suas vidas. 

Acredito que possamos compreender que o estado e o direito brasileiros são sustentados, 

informados e construídos, fortemente, por uma perspectiva cisnormativa de disputa, 

 
38 Trecho original: “(...) a trans politics that demands more than legal recognition and inclusion, seeking instead 

to transform current logics of state, civil society security, and social equality. In developing this two-fold 

account of contemporary trans politics I aim to reveal the indispensability of trans organizing and analysis for 

both leftist thinking and left social movements.” (p. 1).” (DEAN SPADE, 2015, p. 1). Tradução livre pelo autor. 
39 Trecho original do qual foi tirado aquele que consta no texto: “(...) we have to tackle some big questions about 

what law is, what power is, how legal systems are part of the distribution of life chances, and what role 

changing laws can and cannot have in changing the arrangements that cause such harm to trans people” 

(DEAN SPADE, 2015, p. 2). Tradução livre pelo autor. 
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mobilização e gestão de seus aparatos administrativos, institucionais e normativos40. Uma 

perspectiva cisnormativa que busca criar, regular, controlar e vigiar as pessoas trans*, as suas 

vidas, as suas possibilidades de viver a vida, de performar o gênero, de construir e transformar 

seus corpos. De modo que a materialização das garantias jurídicas formais de dignidade, 

cidadania, igualdade e liberdade para pessoas trans* seria caracterizada por uma série de 

restrições e limitações. O que me levaria a questionar se é, realmente, possível compreender 

que pessoas trans* integram a noção de povo fundada e fundante do estado e do direito 

brasileiros. Considerando, ainda, que essas garantias formais não foram concebidas a partir e 

em benefício das vidas trans*, mas foram pensadas, deliberadamente, a partir de uma 

perspectiva cisnormativa promotora de sua marginalização, invisibilização, exploração e 

extermínio. 

A organização, o funcionamento e a atuação dos aparatos estatais e jurídicos em 

relação às pessoas trans* no contexto brasileiro podem ser sistematizados em torno de quatro 

eixos interdependentes, que constituem, sustentam e legitimam o lugar jurídico de não-

cidadania ou subcidadania ao qual tentam conformar e confinar as pessoas trans*. Os quatros 

eixos seriam os seguintes: a invisibilização social e jurídica de pessoas trans*; a sua 

criminalização; a patologização de suas vidas; e o reconhecimento estatal-jurídico restritivo 

de suas inconformidades de gênero. A apresentação destes quatro eixos que, na concretude 

das vidas vividas, se confundem e, dificilmente, poderiam ser dissociados uns dos outros, tem 

como propósito facilitar a compreensão dos complexos e dissimulados contornos da política 

cisnormativa estatal brasileira de marginalização, invisibilização, exploração e extermínio de 

pessoas trans*. 

O primeiro eixo da política cisnormativa estatal brasileira consiste na invisibilização 

social e jurídica de pessoas trans*. Este eixo caracteriza-se pela existência de pouquíssimas 

normas que contemplem muitas das experiências, vivências e reivindicações de pessoas 

trans*. Além de pouquíssimas políticas públicas educacionais e sociais pensadas, elaboradas e 

implementadas pelo estado e pelo direito brasileiros direcionadas à transformação radical das 

“realidades” vividas e enfrentadas por pessoas trans*, marcadas por uma série violências que 

promovem sua marginalização, exploração e extermínio (LUIZ MELLO; WALDERES 

BRITO; DANIELA MAROJA, 2012; FLÁVIO MALTA FLEURY, 2016). 

 
40 Esta construção frasal não é aleatória. Ela busca reconhecer, ainda que implicitamente, que movimentos 

sociais, ativistas trans* e pessoas aliadas tensionam, questionam e buscam transformar, ora pontual, ora 

radicalmente, esta conformação dos aparatos estatal e jurídico brasileiros. 
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O estado e o direito brasileiros não fazem nada ou fazem muito pouco pelas pessoas 

trans*, para assegurar as condições sociais, culturais, econômicas e jurídicas que permitam a 

sua sobrevivência, que assegurem a vivibilidade de suas vidas. E o muito pouco que fazem é 

por pressão, luta e reivindicação de ativistas, de movimentos sociais de pessoas trans*, que 

promovem, através de suas insistentes e persistentes resistências, pequenas, mas importantes 

fissuras e brechas nos aparatos administrativos, institucionais e normativos do estado e do 

direito brasileiros, tensionando e contestando, ao menos em parte, seus fundamentos 

transfóbicos e cissexistas, como teria sido representado na sua conquista ao direito à 

retificação do nome e do sexo no registro civil a respeito do qual escreverei mais à frente. O 

que me faz, novamente, questionar se as pessoas trans* fazem parte, de fato, do povo 

brasileiro fundado e protegido pelo estado e pelo direito brasileiros ou não. E a resposta me 

parece ser não. 

O estado brasileiro, o direito brasileiro e os seus aparatos administrativos, 

institucionais e normativos produzem, possibilitam, incentivam e legitimam as violências 

vividas e enfrentadas por pessoas trans*, a partir da construção e da administração do sexo 

como categoria neutra, pré-discursiva e biológica. O sexo é produzido, manejado, apresentado 

pelo estado e pelo direito brasileiros como um pressuposto fático, um atributo corporal e 

natural que é revestido de juridicidade para nos conformar aos padrões socioculturais de 

masculinidade e feminilidade hegemônicos41, que não devem ser concebidos como apenas 

dois, mas são diversos, pois os comportamentos que devem ser reproduzidos por homens e 

mulheres, meninos e meninas mudam a depender de suas idades, de suas raças, de suas etnias, 

e de suas classes sociais.  

Entretanto, diferentemente de como somos ensinadas a pensar em tantos espaços 

sociais e muitos, senão todos eles, conformados, em alguma medida, pelo estado e pelo 

direito, o sexo não é uma categoria pré-existente ou exterior aos domínios do direito e do 

estado brasileiros, mas uma categoria fundada a partir do estado e do direito brasileiros, 

fundante do estado e do direito brasileiros. Mais adiante, entretanto, veremos que não só o 

 
41 Esta compreensão crítica do estado e do direito brasileiros foi possibilitada pelo contato com a compreensão 

crítica do estado e do direito estadunidenses apresentada por Dean Spade em seu livro Normal life: 

administrative violence, critical trans politics, and the limits of law (Vida normal: violência administrativa, 

política crítica trans e os limites do direito). Segundo Dean Spade (2015, p. 83), nos Estados Unidos da 

América, o gênero é construído e gerido, pelo aparato estatal e jurídico da administração pública estadunidense, 

como se fosse uma categoria anterior ou exterior à atuação administrativa do estado, dissimulando, assim, como 

o estado mobiliza o seu aparato para produzir ou tensionar os significados do gênero e, assim, conformar, de 

forma diferencial, as possibilidades das pessoas de viverem as suas vidas. Esta compreensão apresentada por 

Dean Spade (2015), portanto, influenciou a minha própria compreensão da atuação do direito e do estado 

brasileiros em relação à categoria de sexo.  
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direito e o estado fundam e são fundados por esta concepção naturalista e biologizante de 

sexo, como também o são outros domínios sociais de conhecimento e de poder, os quais 

Judith Butler (2018a, p. 38) denomina de “discursos autoritários sobre o gênero”. 

Como nos adverte Dean Spade (2015, p. 11), a partir de uma perspectiva foucaultiana 

de poder, o direito, o estado e os seus aparatos administrativos, institucionais e normativos 

não se limitam a “classificar e administrar o que ‘naturalmente’ existe”, mas “inventam e 

produzem significados para as categorias que administram, e essas categorias regulam tanto a 

população como a distribuição de segurança e vulnerabilidade entre ela”42 (DEAN SPADE, 

2015, p. 11). Uma advertência semelhante a esta é elaborada por Daniel J. López Garcia 

(2016) em seu artigo ¿Teoría jurídica queer? Materiales para una lectura queer del derecho 

(Teoria jurídica queer? Materiais para uma leitura queer do direito). Ele (2016, p. 340-341) 

adverte que: 

 

O direito cria ou conserva uma realidade que se apresenta como universal, natural e 

oficial, ocultando a base da construção e da dominação através da forma jurídica. É 

o que Pierre Bordieu chamou de violência simbólica legítima [Bourdieu, P., “La 

fuerza del Derecho”, em Poder, derecho y clases sociales, 2.ª ed., Bilbao, Ed. 

Desclée, 2001, pp. 167 e 168.]: “poder invisível que só pode ser exercido com a 

cumplicidade de quem não quer saber o que sofre ou que, inclusive, o exerce” 

[Bourdieu, P., “Sobre el poder simbólico”, em Poder, derecho y clases sociales, cit., 

p. 88]. O direito constrói sua realidade, impondo seus limites, através de sua faceta 

de estrutura estruturante, ou seja, é um instrumento de conhecimento e construção 

de realidade; mas, também, é estrutura estruturada (linguagem e comunicação). O 

direito, como poder simbólico e instrumento de dominação, cumpre a função de 
domesticar os dominados. Os submete ao filtro da realidade que construiu, porém 

que impõe como se fosse natural.43 

 

Deste modo, a categoria de sexo seria criada, significada e administrada (em 

articulação com outras categorias relacionadas à raça, à etnia, ao gênero, às corporeidades 

humanas, à religião, à origem nacional ou regional) pelo estado e pelo direito brasileiros para 

 
42 Trecho original do qual foram extraídas as citações diretas: “Rather than understanding administrative 

systems merely as responsible for sorting and managing what ‘naturally’ exists, I argue that administrative 

systems that classify people actually invent and produce meanings for the categories they administer, and that 

those categories manage both the population and the distribution of security and vulnerability.” (DEAN 

SPADE, 2015, p. 11). 
43 Trecho original: “El derecho crea, o conserva, una realidad que se presenta como universal, natural y oficial, 
ocultando la base de la construcción y de la dominación a través de la forma jurídica. Es lo que Pierre Bourdieu 

llamó la violencia simbólica legítima [Bourdieu, P., «La fuerza del Derecho», en Poder, derecho y clases 

sociales, 2.ª ed., Bilbao, Ed. Desclée, 2001, pp. 167 y 168.]: «poder invisible que solo puede ejercerse con la 

complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren o que incluso lo ejercen» [Bourdieu, P., «Sobre el poder 

simbólico», en Poder, derecho y clases sociales, cit., p. 88]. El derecho construye su realidad, imponiendo sus 

límites, a través de su faceta de estructura estructurante, es decir, es un instrumento de conocimiento y 

construcción de realidad; pero también es estructura estructurada (lenguaje y comunicación). El derecho, como 

poder simbólico e instrumento de dominación, cumple la función de domesticar a los dominados. Los somete al 

filtro de la realidad que ha construido pero que impone como si fuese natural.” (DANIEL J. LÓPEZ GARCIA, 

2016, p. 340-341) Tradução livre pelo autor. 
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produzir quem poderia ser brasileira, se reivindicar como parte e integrante do povo brasileiro 

e, assim, gozar de reconhecimento e proteção estatais e jurídicos. A partir da forma como a 

categoria sexo é criada, significada e administrada, em articulação com outras categorias 

identitárias, pelo estado e pelo direito brasileiros, as pessoas trans* são produzidas como 

doentes, como anormais, por contestarem a natureza sexuada de seus corpos para viver como 

se tivessem nascido com a natureza sexuada diametralmente oposta à de seu corpo. Elas são, 

assim, representadas como um grupo social minoritário dentro do povo brasileiro ou como 

não pertencentes a ele. Como ameaças ao povo, ao estado e ao direito brasileiros. Seja como 

grupo social minoritário ou como ameaças, elas devem ser invisibilizadas, criminalizadas, 

patologizadas ou enquadradas em uma categoria social, jurídica e estatal restritiva de 

transexualidade. 

Algumas normas do “ordenamento jurídico brasileiro” são emblemáticas deste 

primeiro eixo da política cisnormativa estatal brasileira, na medida em que evidenciam a 

produção, a significação e a administração do sexo como categoria aparentemente biológica e 

pré-discursiva. O artigo 55, § 2º, da lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, por 

exemplo, determina que a informação sobre o sexo da pessoa nascida conste em sua certidão 

de nascimento (e também a de sua cor, o que é particularmente importante na medida em que 

raça e etnia conformam, diferencialmente, os padrões de masculinidade e feminilidade que 

devemos observar, além de ter outras implicações para as vivências raciais das pessoas), o que 

pressupõe e implica que o sexo é uma característica, um atributo que pode ser aferido do 

corpo recém-nascido. Uma propriedade corporal que é atestada, normalmente, pelas 

profissionais da saúde envolvidas no parto, mas que pode, também, ser conferida por cada 

uma de nós. Afinal, aprendemos, em casa, na escola e em tantos outros espaços sociais, desde 

pequenas, que meninos e homens têm pênis e meninas e mulheres têm vaginas. 

Mas se o sexo seria uma característica, uma propriedade biológica e corporal tão 

somente, por que o nosso sexo importaria ao estado, ao direito? Por que apresentar, na 

certidão de nascimento e em outros documentos de identificação, informações relativas ao 

sexo dos corpos se não para efeitos de gestão da vida, de seu controle e de sua vigilância?  

Mas e como saberíamos quantos sexos existem e quantos gêneros existem? Quais identidades 

de gênero decorreriam desses sexos e corresponderiam a quais sexos? O artigo 55, § 2º, da lei 

número 6.015, de 1973, não estabelece o número ou quais são os sexos com os quais as 

pessoas nascem ou podem nascer. Aliás, nenhuma norma jurídica desse diploma normativo 

brasileiro ou de outro, ao menos dos que conheço, afirma, categoricamente, quantos são os 

sexos que existem e quais são eles.  
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Algumas normas jurídicas brasileiras, no entanto, como as normas trabalhistas 

contidas nos artigos 390-B e 390-C da consolidação das leis do trabalho, que versam sobre 

cursos de formação e aperfeiçoamento profissionais, são mais explícitas quanto à existência 

de dois sexos distintos ao empregarem a expressão “ambos os sexos” em seus textos. Embora 

não haja menção expressa ao número e aos tipos de sexos que os corpos supostamente 

ostentam, as referências da lei número 6.015, de 1973, às categorias de pai, mãe, avós 

maternos e avós paternos revela a pressuposição de um binarismo sexual, ou seja, a existência 

de dois sexos distintos, macho e fêmea, masculino e feminino. Como um correspondente e 

decorrente binarismo de gênero, homem e mulher. Mas, macho, fêmea, homem, mulher: é 

tudo o que somos ou o que podemos ser?  

A produção, a reprodução, a pressuposição e a fundação do sexo como uma 

propriedade corporal natural e pré-discursiva, elemento central do primeiro eixo analisado, 

também marca a constituição brasileira, como se pode verificar a partir da análise discursiva 

de seu texto, inspirada (embora mais tímida e incipiente do que aquela) naquela feita por 

Ochy Curiel em relação ao texto constitucional colombiano de 1991 em seu livro La Nación 

Heterosexual: Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropologia 

de la dominación (A Nação Heterossexual: Análise do discurso jurídico e o regime 

heterossexual a partir de uma antropologia da dominação).  

O texto constitucional brasileiro, tal como Ochy Curiel (2013) observa em relação ao 

texto constitucional colombiano de 1991, estabelece as categorias de homens e mulheres 

como substitutos sexualizados e generificados para as categorias de pessoa, pessoas e 

indivíduos. Ao estabelecer, por exemplo, a igualdade jurídica formal entre homens e mulheres 

em seu artigo 5º, I, o texto constitucional reconhece, implicitamente, que o povo brasileiro, os 

indivíduos, as pessoas que o constituem, o compõem, somente, podem ser, viver como 

homens ou mulheres. As categorias de homens e mulheres no texto constitucional brasileiro, 

assim como no texto colombiano (OCHY CURIEL, 2013, p. 114-115), são apresentadas 

como universais e trans-históricas. Além disso, são categorias excludentes.  

Cada uma delas possui não só conformações corporais distintas, como também 

responsabilidades e obrigações distintas, uma vez que fundadas e decorrentes de seus 

diferentes corpos sexuados e marcados pelo gênero. Entretanto, suas conformações corporais, 

suas identidades de gênero, suas responsabilidades e obrigações, apesar de distintas, seriam 

complementares. Deste modo, tanto na constituição colombiana (OCHY CURIEL, 2013) 

como na constituição brasileira, às mulheres caberia cuidar da casa, das atividades 

domésticas, das crianças e de adolescentes. Enquanto aos homens, caberia o trabalho fora da 
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casa, o sustento econômico da família e a ocupação daqueles que se denominariam e 

sustentariam como os espaços públicos. 

Mas como se formariam essas famílias heterossexuais? O estado legitimaria e 

concederia uma série de direitos, de condições de vivibilidade e reconhecimento estatal e 

social a uma conformação familiar específica através da figura do casamento e de sua 

associação à heterossexualidade (JUDITH BUTLER, 2018b). Estabelecendo, assim, conexões 

de indissociabilidade entre o parentesco, a família e a heterossexualidade, que não seriam 

sequer, radicalmente, contestadas pelos pleitos de homens gays e de mulheres lésbicas para 

acesso ao casamento regulado pelo estado (JUDITH BUTLER, 2018b). A mulher e o homem 

seriam, portanto, categorias relacionais e interdependentes fundadas em uma regulação 

heterossexual da nacionalidade, da cidadania, da família, do parentesco, do casamento e da 

união estável44 (OCHY CURIEL, 2013; JUDITH BUTLER, 2018b). 

Deste modo, o estado e o direito brasileiros não produziriam e manejariam a categoria 

de sexo tão somente porque ele é algo que ostentamos. Tampouco porque se preocupariam 

com a integridade física de nossos corpos. Até porque se o fizessem, realmente, abandonariam 

esta abordagem que provoca uma série de violências contra a integridade física e corporal de 

pessoas trans* e intersexuais. Mas atuariam como um “cistema legal” que, em conjunto com 

outros “cistemas”45, como os “cistemas de saúde”, os “cistemas acadêmicos” e as 

“‘dimensões existenciais’ da ciscolonialidade”, buscariam construir e reproduzir um 

determinado modelo de sociedade, fundado na heterossexualidade e na cisgeneridade, 

delimitando e restringindo, assim, as possibilidades de performar o gênero, de construir e 

transformar os corpos de pessoas trans* (VIVIANE V., 2015b, p. 72). 

A produção e o manejo da categoria sexo, característicos do primeiro eixo da política 

cisnormativa estatal brasileira, orbitam em torno das genitálias dos corpos humanos. Mas se o 

 
44 Ochy Curiel (2013) argumenta que o estabelecimento, a produção e a pressuposição da heterossexualidade 

como norma reguladora das relações sociais e das vivências sexuais e de gênero, como uma das vértebras do 

sistema jurídico colombiano, das noções de nacionalidade e cidadania colombianas transformaria a Colômbia em 

uma nação heterossexual (“nación heterosexual”) ou heteronação (“heteronación”). Em sua análise do texto 

constitucional colombiano de 1991 e do processo constituinte colombiano que o produziu, no entanto, ela não 

apresenta reflexões mais aprofundadas referentes à categoria de cisgeneridade, que, como evidenciado por 
viviane v. (2015b, p. 57), é indissociável da noção de heterossexualidade. Afinal, o desejo e a prática 

heterossexuais pressupõem a existência de dois corpos com conformações sexuais distintas e aparentemente 

naturais, anatômicas e fisiológicas, assim como a performação de identidades de gênero fundadas e decorrentes 

dos sexos de seus corpos, como diria Judith Butler (2003). Portanto, mais do que uma nação heterossexual ou 

heteronação, a Colômbia poderia ser classificada como uma nação cisgênero, uma nação cisheterossexual, uma 

cisnação ou uma cisheteronação. Assim, como poderia ser classificado o Brasil, a partir de uma análise 

discursiva de seu texto constitucional e de alguns outros diplomas normativos, como a lei número 6.015, de 

1973. 
45 viviane v. (2015b, p. 225) chama de “cistema” “uma corruptela de ‘sistema’, com a intenção de denunciar a 

existência de cissexismo e transfobia no sistema social e institucional dominante”. 
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estado e o direito nos obrigam a esconder as genitálias de nossos corpos, a não expô-las 

publicamente, já que a sua exposição pode, inclusive, ensejar a prática de um crime (ato 

obsceno previsto no artigo 233 do código penal brasileiro), como o sexo de nossos corpos 

pode ser aferido, vigiado e controlado? Através de nossas roupas, de nossos jeitos e trejeitos, 

da forma como performamos o gênero. Afinal, devemos agir, reiteradamente, no decorrer de 

nossas vidas, para corporificar as diretrizes normativas que governam as nossas vidas, a 

inteligibilidade de nossas existências (JUDITH BUTLER, 2003; JUDITH BUTLER, 2017a; 

JUDITH BUTLER, 2018a; JUDITH BUTLER, 2018b). Para conferir a nossos corpos uma 

aparência sexual e de gênero que parece ser a expressão de uma essência, uma mera 

consequência de nossa anatomia e fisiologia (JUDITH BUTLER, 2003; JUDITH BUTLER, 

2017; JUDITH BUTLER, 2018a; JUDITH BUTLER, 2018b).  

Mas não poderia alguém performar uma identidade de gênero diferente daquela que 

seria esperada em razão de seu corpo sexuado? Como controlar essa possibilidade de 

subversão se a genitália de nosso corpo é escondida? Se nossas características sexuais 

secundárias podem ser disfarçadas ou transformadas através de uma série de procedimentos 

estéticos ou da administração de hormônios? Como controlar essa possibilidade de subversão 

se os processos biológicos de uma pessoa podem ser mimetizados, reproduzidos, provocados 

a partir da administração de fármacos, caracterizando aquilo que Paul B. Preciado (2018, p. 

205) denomina como “processo biodrag”, ou seja, “a imitação técnica da própria 

materialidade do ser vivo”, a “produção farmacopornográfica de ficções somáticas da 

feminilidade e da masculinidade”46? 

Os documentos de identidade, que aparentemente serviriam apenas para atestar quem 

somos, enquanto provas públicas de que existimos e de que somos quem dizemos ser, são os 

instrumentos jurídicos e estatais terminais de aferição, controle e vigilância de nosso 

sexo/gênero. Afinal, eles estabelecem quem podemos ser e como podemos e devemos viver as 

nossas vidas a depender do sexo que conste em nosso documento. De modo que “[p]ossuir 

 
46 Paul B. Preciado (2018, p. 204-205) propõe a elaboração do conceito de “processo biodrag” a partir da análise 

do processo de aprovação da pílula anticoncepcional nos EUA pela agência Food and Drug Administration 
(Administração de Comida e Droga). De acordo com ele (2018, p. 204-205), essa agência não teria concedido 

aprovação para a produção e a comercialização de uma pílula que eliminaria a menstruação, “porque o comitê 

científico da agência sentiu que a feminilidade das mulheres norte-americana era posta à prova ao suprimirem 

completamente os seus períodos menstruais”, conferindo, assim, aprovação para um segundo tipo de pílula que, 

“ao contrário da primeira, reproduzir[ia] os ritmos de um ciclo menstrual natural, induzindo o sangramento que 

criava a ilusão de estar acontecendo um ciclo natural e, de alguma forma, ‘simulando um ciclo fisiológico 

normal’”. Ressaltar o aspecto de fabricação da materialidade do corpo e de sua transformação é importante, 

como frisa Paul B. Preciado (2018), pois a teoria da performatividade de gênero de Judith Butler não contempla, 

por si sós, as intervenções hormonais e cirúrgicas reivindicadas e realizadas, por exemplo, por pessoas trans* em 

seus corpos. 
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documentos de identidade com marcadores de gênero incorretos pode identificar pessoas 

como transgêneras no processo seletivo de contratação de emprego, expondo-as à 

discriminação”, além de “aumentar sua vulnerabilidade em interações com policiais e outras 

agentes públicas quando estejam viajando ou mesmo ao tentarem fazer coisas básicas, como 

acessar espaços ou comprar produtos permitidos para pessoas a partir de uma certa idade”47 

(DEAN SPADE, 2015, p. 80). A própria obtenção de documentos de identidade, que “são, 

vitalmente, necessários para a sobrevivência cotidiana”48, é dificultada caso a identidade de 

gênero não corresponda com as informações identitárias contidas em sistemas administrativos 

estatais (DEAN SPADE, 2015, p. 80). 

Sylvia, uma das mulheres transexuais que entrevistei, relatou que a retificação de seu 

nome e do sexo no registro civil representou a retirada de “um grande peso das costas”. 

Afinal, possibilitou que ela deixasse de encarar uma série de violências e constrangimentos 

cotidianos na realização de tarefas básicas, como ir ao banco para sacar dinheiro. De acordo 

com ela, a vida se tornou mais fácil e tranquila com a retificação do nome e do sexo em seus 

documentos: 

 

Sylvia – (...) porque aí você já não tem cara torta num banco, num lugar que você 

vá, porque aí eu fui sacar uma vez dinheiro em um banco e a mulher falou bem 

assim: “Não, não, moça. Mas tem que ser a própria pessoa, tem que ser a própria 

pessoa”. Então, eu falei: “Sou eu mesma”. Entendeu? 

Flávio – Nossa... 

Sylvia – Porque ainda não tinha retificado os documentos. Então, os documentos 

retificados, você tira um grande peso das costas. 

 

Mas e no caso do ambiente de trabalho, a aferição, o controle e a vigilância do sexo se 

limita à apresentação de documentos para participação em processos seletivos de contratação 

ou para registro em carteira de trabalho no caso de contratação para emprego formal? Ao 

longo deste capítulo serão apresentados alguns dos mecanismos jurídicos, estatais e 

empresariais voltados ao controle e à vigilância dos viveres trans* e performatividades de 

gênero inconformes no ambiente de trabalho. Porém, gostaria de destacar, desde já, um 

aspecto da organização do ambiente de trabalho relacionado a esses mecanismos: a existência 

 
47 Trecho original do qual as citações foram retiradas: “Possessing identity documents with incorrect gender 

markers can identitfy people as transgender in the hiring process, exposing them to discrimination. People 

whose identity documents do not match their self-understanding or appearance also face heightened 

vulnerability in interactions with police and other public officials, when traveling, or even when attempting to do 

basic things like enter age-barred venues or buy age-barred products, or confirm identity for purpose of cashing 

a check or using a credit card or a public benefit card.” (DEAN SPADE, 2015, p. 80). Tradução livre pelo 

autor. 
48 Trecho original do qual as citações foram retiradas: “Conflicting identity information can also make it difficult 

to obtain certain identity documents that are vitally necessary for day-to-day survival.” (DEAN SPADE, 2015, 

p. 80). Tradução livre pelo autor. 
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de banheiros e vestuários distintos para as pessoas de “cada um dos dois sexos”, como 

estabelecido pelo artigo 200, VII, da consolidação das leis do trabalho para a generalidade de 

setores do mundo trabalho brasileiro e pelo item 7.1 do anexo 2 da norma regulamentadora 17 

especificamente para o setor de telemarketing brasileiro, que será melhor trabalhado mais 

adiante. 

Gostaria de destacar, ainda, que a normatização de alguns direitos trabalhistas e 

previdenciários brasileiros, como os atinentes à gestação, à criação e aos cuidados de bebês e 

crianças e à aposentadoria, reforçam o binarismo de sexo e gênero, amplificando as 

experiências de violência enfrentadas por pessoas trans*. O atrelamento da gravidez, da 

maternidade às mulheres cis exclui da proteção sociojurídica, especialmente trabalhista e 

previdenciária, homens trans. Impedindo o seu acesso a importantes direitos que lhes 

permitiriam cuidar de si mesmos e de suas crianças em caso de gestação e no período de pós-

parto. Além de contestar as mulheridades, as feminilidades de mulheres transexuais e 

travestis, sob o “fundamento jurídico” de não engravidarem, de não gerarem vidas, de não 

serem, anatômica e fisiologicamente, mulheres.  

O segundo eixo da política cisnormativa estatal brasileira consiste na criminalização 

das vidas e vivências trans*. As violências familiares, domésticas e escolares, a interrupção 

dos estudos e a necessidade de trabalhar para angariar meios de subsistência aliadas às 

dificuldades enfrentadas para ingresso e permanência no mercado de trabalho de formal 

obriga, muitas vezes, pessoas trans* a praticarem atividades estigmatizadas socialmente, 

como a prostituição. Atraindo, assim, para si o foco de uma abordagem jurídica e estatal 

criminalizadora, a atenção das instituições policiais, judiciárias e carcerárias do estado e do 

direito, ainda que no Brasil a prostituição não seja considerada crime (não ao menos em 

termos legais, já que na prática a realidade pareça ser outra) (VIVIANE V., 2015b; AMARA 

MOIRA, 2017; AMARA MOIRA, 2018a; JAQUELINE GOMES DE JESUS, 2015a; 

JAQUELINE GOMES DE JESUS, 2015b; BEATRIZ PAGLIARINI BAGAGLI, 2013; 

BEATRIZ PAGLIARINI BAGAGLI, 2016; LAURA MARTENDAL, 2015; GUILHERME 

ALMEIDA; DANIELA MURTA, 2013; DEAN SPADE, 2015; BERENICE ALVES DE 

MELO BENTO, 2003; BERENICE BENTO, 2011; LARISSA PELÚCIO, 2009; DON 

KULICK, 2008; JOÃO FELIPE ZINI CALVALCANTE DE OLIVEIRA, 2019). 

As pessoas trans*, mas não só aquelas engajadas na realização de práticas 

criminalizadas, são vítimas da violência policial e alvos preferenciais do sistema penal-

carcerário brasileiro, pois suas vidas, suas existências são consideradas ilegais (VIVIANE V., 

2015b; JOÃO FELIPE ZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 2019). As travestis sofrem, 
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dramaticamente, com a violência policial e o encarceramento, pois sua identidade é 

criminalizada. Sua identidade é naturalizada numa relação direta com a prostituição e a 

prática de crimes, compreendidas, muitas vezes, pela sociedade como as únicas formas 

possíveis de travestis viverem a vida (AMARA MOIRA, 2018a; VIVIANE V., 2015b; 

LARISSA PELÚCIO, 2009; JOÃO FELIPE ZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 2019). 

No imaginário social, mas também na perspectiva estatal, ser travesti, ser mulher transexual é 

ser prostituta (AMARA MOIRA, 2018a; JOÃO FELIPE ZINI CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA, 2019). Como relata João Felipe Zini Cavalcante de Oliveira (2019, p. 95), “a 

Classificação Brasileira de Ocupações [do ministério do trabalho e emprego] trazia, em 2008, 

“travesti” [e, também, a palavra transexual] como[s] sinônimo[s] de ‘profissional[is] do 

sexo’”. 

É importante ponderar, no entanto, que as violências sofridas por pessoas trans* 

quando abordadas pelo sistema penal-carcerário brasileiro diferenciam-se entre si e 

apresentam nuances em razão de sua afetação pela reprodução de outras formas de 

discriminação e de opressão para além da transfobia e do cissexismo, como o racismo, a 

lesbofobia, a homofobia, a bifobia, o capacitismo e o classismo, que são, tal qual a transfobia 

e o cissexismo, estruturantes do sistema penal-carcerário brasileiro. Ana Flauzina e Thula 

Pires (2019, p. 2.123) afirmam, por exemplo, em artigo intitulado Cartas do Cárcere: 

horizontes de resistência política, que a organização e o funcionamento do sistema penal-

carcerário brasileiro são conformados pelo racismo. As autoras (2019, p. 2.125) destacam que 

“o sistema de justiça criminal e a mídia punitivista tentam forjar uma imagem do criminoso 

como não humano”, justificando, assim, a sua sujeição a condições degradantes e desumanas 

no cárcere, a violências produzidas pelo estado. Violências às quais as populações 

encarceradas também devem enfrentar fora do cárcere e que estabelecem uma série de 

obstáculos à vivibilidade de suas vidas, sendo muitas dessas violências fora do cárcere 

igualmente produzidas pelo estado (ANA FLAUZINA; THULA PIRES, 2019, p. 2.131). 

Além disso, é importante afirmar que as reflexões aqui construídas e propostas não 

têm como propósito de reforçar o estigma social existente em relação a travestis e mulheres 

transexuais, sobretudo aquelas que se prostituem. Mas revelam a importância e a urgência, 

como atentado por Amara Moira (2018b) em seu texto Não há feminismo sem prostitutas, não 

há esquerda sem prostitutas, da elaboração de uma legislação que assegure direitos às 

trabalhadoras sexuais, de políticas públicas que as protejam das violências às quais têm sido 

submetidas por alguns de seus clientes, pela sociedade, pelo estado. Através da postura de se 

recusar a regulamentação da prostituição enquanto trabalho ou sequer de debatê-la, discuti-la, 
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impede-se a elaboração de legislação, a formulação de políticas públicas que possibilitem às 

“pessoas que não se sintam à vontade nesse tipo de trabalho não precisem optar por ele” e 

“[à]s pessoas que precisaram se valer dele não sejam oprimidas ou não tenham que exercê-lo 

de maneira precária, cobrando valores miseráveis, tendo dificuldade em impor um protocolo 

de segurança” (AMARA MOIRA, 2018b, sem numeração de páginas). 

O terceiro eixo característico da política cisnormativa estatal brasileira consiste na 

patologização das vidas trans*. A patologização é promovida através de um alinhamento 

estratégico entre estado brasileiro, direito brasileiro e os saberes médicos, psicológicos e 

psicanalíticos hegemônicos para controle e vigilância dos corpos e vidas trans*. O direito, a 

medicina, a psicologia e a psicanálise agem, assim, como “discursos autoritários sobre 

gênero” (JUDITH BUTLER, 2018a, p. 38-39), buscando limitar as nossas possibilidades de 

viver a vida e, consequentemente, as possibilidades de pessoas trans* de performar o gênero, 

de produzir e transformar os seus corpos. Mas como o fazem? Cada um desses discursos 

recorre à autoridade dos outros para imposição da fantasia cisnormativa de humanidade 

compartilhada e imposta por eles como a natural, a normal, a ideal. Assim, “o direito remete à 

biomedicina para impor juridicamente a dualidade dos sexos e a biomedicina remete ao 

direito para impor ao recém-nascido um dos dois sexos” (DANIEL J. GARCÍA LOPÉZ, 

2016, p. 341)49, como seria exemplificado pelo artigo da 55, § 2º, da lei número 6.015, de 

1973, trabalhado anteriormente. 

Além disso, o discurso jurídico seria invocado, como nos mostra Thiago Coacci 

(2018) em seu artigo As engrenagens do poder: sobre alguns encaixes entre direito, ciências 

e transexualidade, no âmbito de julgamentos do poder judiciário brasileiro sobre demandas de 

pessoas trans*, para reforçar a patologização sustentada pelos saberes médicos, psicológicos e 

psicanalíticos. Assim como estes saberias seriam invocados para reforçar a autoridade do 

direito em regular as nossas possibilidades de viver a vida (THIAGO COACCI, 2018). De tal 

forma que, em certas ocasiões, magistrados negariam o reconhecimento jurídico de 

transexualidades e travestilidades, fundamentando suas decisões na “fixidez do sexo e [n]a 

mentira gerada pela cirurgia de transgenitalização” (THIAGO COACCI, 2018, p. 25) 

conforme seria sustentado por certos saberes médicos, psicológicos e psicanalíticos.  

E em outros momentos, concederiam o reconhecimento jurídico, representando as 

transexualidades e as travestilidades como uma doença sobre a qual as pessoas trans* não 

 
49 Trecho original: “(...) el derecho se remite a la biomedicina para imponer jurídicamente la dualidad de sexos 

y la biomedicina se remite al derecho para imponer al neonato uno de los dos sexos.” (DANIEL J. GARCÍA 

LOPÉZ, 2016, p. 341). 
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teriam controle (THIAGO COACCI, 2018). Não restando alternativa a não ser o tratamento 

terapêutico prescrito pelos saberes médicos, psicológicos e psicanalíticos (THIAGO 

COACCI, 2018). A concessão do reconhecimento pleiteado seria, então, condicionada à 

restrição das possibilidades detidas por pessoas trans* de performar o gênero, de construir e 

transformar os seus corpos, até porque somente aquelas consideradas como elegíveis e 

obrigatórias para tratamento da patologia pelos saberes médicos, psicológicos e psicanalíticos 

seriam passíveis de reivindicação (THIAGO COACCI, 2018). De modo que seja para 

reconhecer os direitos reivindicados por pessoas trans* nos tribunais brasileiros, seja para 

negá-los, “[a] autonomia da[s] pessoa[s] sobre seu[s] próprio[s] corpo[s] e identidade[s] não 

parece existir se não mediado pelo discurso dos outros.” (THIAGO COACCI, 2018, p. 26). 

Assim, a articulação entre direito, medicina, psicologia e psicanálise estabelece quem, 

em quais circunstâncias e atendendo a quais requisitos pode reivindicar mudanças de seu 

corpo e quais mudanças podem ser reivindicadas e realizadas. O estado e o direito brasileiros, 

através da portaria número 2.803, de 19 de novembro de 2013, do ministério da saúde, 

asseguram a realização de “tratamento hormonal” e de cirurgias de transgenitalização para 

pessoas trans* no âmbito do sistema único de saúde. Entretanto, o processo transexualizador 

do sistema público de saúde brasileiro é pautado em um modelo médico e psicológico 

patologizante de transexualidades e travestilidades, negando o protagonismo das pessoas 

trans* em seus processos de transformação e construção corporais, até para evitar que suas 

possibilidades de performar o gênero e de produção de seus corpos sejam, perigosamente, 

divergentes dos padrões hegemônicos de cisgeneridade (BERENICE ALVES DE MELO 

BENTO, 2003; VIVIANE V., 2015b).  

Além disso, uma série de dificuldades é enfrentada por pessoas trans* para acessarem 

os serviços oferecidos no âmbito do processo transexualizador do sistema único de saúde e 

mesmo para acessarem serviços integrais de saúde no âmbito do sistema público de saúde 

brasileiro (GUILHERME ALMEIDA; DANIELA MURTA, 2013; VIVIANE V., 2015b; 

LARISSA PELÚCIO, 2009; CAIO BRAZ; ÉRICA RENATA DE SOUZA, 2018). 

Dificilmente, as pessoas trans* têm acesso a espaços do sistema único de saúde nos quais 

encontrem assistência e cuidados de saúde integrais, nos quais a totalidade de suas demandas 

de saúde seja atendida (VIVIANE V., 2015b; GUILHERME ALMEIDA; DANIELA 

MURTA, 2013; LARISSA PELÚCIO, 2009).  

Muitas vezes, o seu acesso é restrito a espaços institucionais do sistema público de 

saúde brasileiro especificamente criados para elas, seja para realização de terapias hormonais 

e cirurgias de transgenitalização (VIVIANE V., 2015b). Seja para abordar orientações a 
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respeito da prevenção à transmissão de infecções sexualmente transmissíveis e de HIV/AIDS 

(LARISSA PELÚCIO, 2009). No entanto, existem pouquíssimas cidades brasileiras (e a sua 

maioria concentrada na região centro-sul do país) que dispõem de estrutura ambulatorial e 

hospitalar para a realização de terapias hormonais e cirurgias de transgenitalização, não 

atendendo à crescente demanda por esses serviços e impondo um tempo de espera 

significativo a pessoas trans* interessadas neles (GUILHERME ALMEIDA; DANIELA 

MURTA, 2013, p. 392; CAIO BRAZ; ÉRICA RENATA DE SOUZA, 2018, p. 40). 

Apesar dessas debilidades e limitações do sistema único de saúde, 

 

[o] processo transexualizador no SUS tem possibilitado que algumas mulheres e 

homens transexuais que não dispõem dos recursos necessários à contratação de 

serviços privados de saúde – muitas vezes porque a expressão pública de sua 

identidade de gênero impediu que alcançassem boas condições de trabalho e renda – 

tivessem acesso a pelo menos alguns dos serviços e dos profissionais de saúde dos 

quais necessitam. Despatologizar tão somente, sem ter as condições de 

manutenção/ampliação do acesso ao SUS em perspectiva é avançar em direção ao 

passado, reiterando a histórica exclusão deste público dos modelos de atenção em 

saúde disponíveis. (GUILHERME ALMEIDA; DANIELA MURTA, 2013, p. 404) 

 

Assim, Guilherme Almeida e Daniela Murta (2013, p. 404) ponderam, em seu artigo 

Reflexões sobre a possibilidade da despatologização da transexualidade e a necessidade da 

assistência integral à saúde de transexuais no Brasil, que a discussão acerca da 

despatologização de transexualidades e travestilidades, apesar de sua importância, não deve 

promover ou ser utilizada para limitar o acesso de pessoas trans* a serviços públicos de saúde 

integral, mas sim deve possibilitar a “ampliação do acesso aos serviços de saúde existentes e 

(...) [a] constituição de novos, dispondo de profissionais qualificados, vinculados ao ideário 

que norteia o SUS em sua constituição original e com condições para fazer seu trabalho”. 

No mesmo sentido, em seu artigo intitulado Transmasculinidades, transformações 

corporais e saúde: algumas reflexões antropológicas, Caio Braz e Érica Renata de Souza 

(2018, p. 38-39) propõem, partindo da compreensão de que “o acesso à saúde das pessoas 

trans, oferecido integralmente e com respeito às identidades trans, é o primeiro passo para o 

reconhecimento dessas pessoas como sujeitos de direitos”, que “a ampliação da noção de 

saúde para além do binarismo saúde/doença” representaria uma forma de despatologização 

das transexualidades e travestilidades no âmbito do sistema público de saúde brasileiro sem 

uma perda dos serviços já conquistados nesse espaço. 

O quarto e último eixo característico da política cisnormativa estatal brasileira consiste 

no reconhecimento jurídico-estatal restritivo das inconformidades de gênero de pessoas 

trans*. Diante da reivindicação e da luta de ativistas e de movimentos sociais trans*, alguns 
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direitos foram conquistados e assegurados pelo estado e pelo direito brasileiros. Direitos 

referentes ao reconhecimento de suas identidades de gênero autodeterminadas, como o direito 

à retificação do nome e do sexo no registro civil sem a necessidade de prévia realização de 

cirurgia ou tratamento hormonal ou de apresentação de laudo médico ou atestado psicológico. 

Entretanto, a normatização de tais direitos, das demandas de pessoas trans* parece, muitas 

vezes, condicionada ao reconhecimento jurídico-estatal das inconformidades de gênero a 

partir de determinados critérios, através de mecanismos destinados a restringir a sua 

“rebeldia” de gênero, para uma produção e reprodução do gênero e da vida que não afete ou 

ameace tanto a aparente coerência ou a aparente naturalidade da cisgeneridade e da 

heterossexualidade. 

O direito à utilização do nome social em repartições públicas50 representa uma das 

manifestações normativas desse quarto eixo. Entretanto, ele é, sistematicamente, 

desrespeitado na concretude das vidas vividas de pessoas trans*. viviane v. (2015b), por 

exemplo, relata, em sua dissertação de mestrado, que foi impedida de utilizar seu nome social 

em espaços do sistema único de saúde, a despeito da portaria número 1.820, de 13 de agosto 

de 2009, do ministério da saúde estabelecer tal direito, e do poder judiciário brasileiro, quando 

o provocou justamente com o intuito de ter seu nome autodeterminado juridicamente 

reconhecido. 

Outro grave problema relacionado à forma como o direito ao nome social é 

regulamentado hoje no país concerne, como apontado por Berenice Bento (2014), à sua 

garantia tão somente em alguns espaços sociais, enquanto em tantos outros teria continuidade 

a recusa em reconhecer pessoas trans* por seus nomes autodeterminados, em reconhecer as 

suas identidades de gênero autodeterminadas. Além disso, o acesso ao nome social, o 

reconhecimento da identidade de gênero autodeterminada seriam, em alguns espaços, 

condicionados, apenas, à manifestação de vontade nesse sentido e, em outros, à apresentação 

de laudo médico ou atestado psicológico, na medida em que, em cada espaço em que o direito 

ao nome social é assegurado, o direito pode ser e é, muitas vezes, atrelado ao atendimento de 

diferentes requisitos para a sua utilização (BERENICE BENTO, 2014, p. 177). 

Portanto, Berenice Bento (2014, p. 177), apesar de reconhecer “a importância dos 

nomes sociais para as pessoas trans”, compreende o direito ao nome social como um 

mecanismo que atende, parcial e precariamente, à demanda de pessoas trans* por 

 
50 Assegurado, por exemplo, através do decreto federal número 8.727, de 28 de abril de 2016; da portaria número 

2.803, de 19 de novembro de 2013 do ministério da saúde; da portaria número 1.820, de 13 de agosto de 2009 do 

ministério da saúde; do decreto número 55.588, de 17 de março de 2010 do estado de São Paulo; e do decreto 

número 58.228, de 16 de maio de 2018, da cidade de São Paulo. 



92 

 

reconhecimento e respeito de suas identidades de gênero autodeterminadas diante da falta de 

uma lei que estabeleça e assegure, de forma plena, uniforme e ampla, tal reconhecimento e 

respeito. Embora eu compartilhe, em grande parte, das críticas elaboradas por Berenice Bento 

(2014), não acredito que a criação de uma legislação a nível federal represente, 

necessariamente, o fim dos problemas de reconhecimento social, jurídico e estatal de pessoas 

trans*, pois, a depender de como for construída, a lei pode representar uma tentativa de 

controle das formas de viver a vida, de modo que somente algumas pessoas trans*, a depender 

de como performam o gênero, produzem e transformem os seus corpos, possam acessar os 

direitos nela previstos. 

A retificação do nome e do sexo no registro civil e em documentos de identificação, 

também, representaria uma das manifestações administrativas desse quarto eixo. A retificação 

do nome e do sexo foi, durante muito tempo, possível apenas através da provocação do poder 

judiciário. No âmbito judicial, o reconhecimento do nome e da identidade de gênero 

autodeterminados pressupunha que as pessoas trans* provassem ser quem eram através de 

laudos médicos e atestados psicológicos, fotos e testemunhas, bem como através da 

reprodução de uma narrativa estereotipada da inconformidade de gênero sentida e vivida ao 

longo de toda a vida (VIVIANE V., 2015b). 

Gisberta, uma das mulheres transexuais que entrevistei, relatou que permaneceu, 

durante alguns anos, postulando junto ao poder judiciário para que este reconhecesse a sua 

identidade de gênero autodeterminada e, assim, deferisse seu pedido de retificação do registro 

civil. Para tanto, teve de provar ser quem era, apresentando “laudos psicológicos, testemunha 

e foto”. A demora para ter seu direito à retificação reconhecido estaria relacionado à 

tramitação de seu pleito em varas de juízes conservadores, que recorreram até mesmo a 

versículos bíblicos para negar o seu pedido. 

 

Gisberta – Foi judicial mesmo [a retificação do nome nos documentos]. Eu fiquei 

[número de anos suprimido] anos lutando na justiça para provar que eu vivia como 

mulher, porque eu caí com varas extremamente conservadoras, de juízes 

extremamente conservadores, inclusive tive duas recusas, onde eles colocaram 

versículos da bíblia, extremamente desconfortável, mas não desisti. E na terceira 

tentativa, depois de [número suprimido] laudos psicológicos, testemunha e foto, eu 

ganhei o direito na justiça. 

 

Gisberta apresentou a decisão judicial que reconheceu sua identidade de gênero 

autodeterminada como marco de seu “renascimento”, provocando nela “orgulho” e uma certa 

“tranquilidade”. Afinal, de acordo com ela, o reconhecimento social de sua identidade de 

gênero autodeterminada seria importante para a sua sobrevivência, para que pudesse viver e 
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ele pressuporia, infelizmente, a retificação de seu nome. Isso porque não bastaria que ela seja 

quem é, diga ser quem é, como se apresenta física e corporeamente, mas precisar, sempre, 

provar quem é, quem diz ser através de seus documentos de identificação. 

 
Gisberta – Muito, muito, porque não bastava viver como mulher. Eu preciso 
constatar na sociedade que eu sou uma mulher. Porque, infelizmente, nós vivemos 

em um país que as pessoas não têm uma regra de convívio normal, tudo tem que ser 

baseado em lei, em papel, em direito. As pessoas não conseguem conviver com a 

sua simples palavra infelizmente. Então, precisava ter um RG que mostrasse o que 

eu sou, não bastava eles verem uma [descrição física sua suprimida]. Eles 

precisavam ver que no meu RG estava meu nome. 

Flávio – Uhum. 

Gisberta – Então, eu fui lá e dei isso para eles. Hoje eu tenho um pouco mais de 

tranquilidade. 

 

Em março de 2018, o supremo tribunal federal, entretanto, reconheceu, ao julgar a 

ação direta de inconstitucionalidade número 4.275, o direito à retificação do nome e do sexo 

de pessoas trans* no registro civil através de procedimento administrativo, 

independentemente de sua sujeição a tratamentos hormonais, a procedimentos cirúrgicos ou, 

ainda, da apresentação de atestado psicológico ou laudo médico. Apesar de esta decisão 

judicial representar um importante avanço, algumas dificuldades persistem para que a 

retificação seja alcançada. Algumas das pessoas trans* que entrevistei relataram que os custos 

envolvidos na emissão de alguns dos documentos exigidos para a retificação, nos termos do 

provimento número 73 do conselho nacional de justiça, dificultam e retardam o processo de 

retificação, já que, muitas vezes, não têm condições de comprometer o salário de um mês para 

arcar com tais custos. Além disso, o supremo tribunal federal e o conselho nacional de justiça 

não reconheceram o direito de crianças e adolescentes trans* à retificação. 

O provimento número 73, de 28 de junho de 2018, do conselho nacional de justiça, 

que regulamenta a retificação, reforça uma perspectiva patologizante das transexualidades e 

travestilidades ao facultar, em seu artigo 4º, § 7º, I, II e III, a instrução do requerimento de 

retificação com “laudo médico que ateste a transexualidade/travestilidade”, “parecer 

psicológico que ateste a transexualidade/travestilidade” e/ou “laudo médico que ateste a 

realização de cirurgia de redesignação de sexo”. Como a manifestação de vontade basta para 

acessar o direito à retificação, por que se deve apresentar provas de quem se é, de quem se 

reivindica ser? O provimento revela, ainda, que a ampla possibilidade de autodeterminação 

aparentemente conquistada judicialmente esbarra em alguns limites. No anexo do provimento, 

consta um modelo de requerimento a ser apresentado em cartórios. Nele, consta, apenas, a 

hipótese da pessoa solicitar “que seja averbada a alteração do sexo para (masculino ou 
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feminino)”. Mas e se a pessoa não deseja ser reconhecida nem como pertencente ao sexo 

masculino e nem ao feminino, poderia fazer um requerimento nesse sentido? 

Por fim, assim como acontece com o direito ao nome social, a retificação dos 

documentos tampouco implica no reconhecimento social da identidade de gênero 

autodeterminada de pessoas trans* em alguns espaços sociais, gerando, por vezes, a própria 

recusa em se reconhecer que a pessoa trans* teria direito à retificação de seus documentos. Na 

entrevista com Gisberta, ela me relatou que, em uma das empresas de telemarketing em que 

trabalhou, uma mulher transexual retificou seus documentos e, posteriormente, solicitou que 

seus dados cadastrais fossem atualizados no sistema da empresa. No entanto, o setor de gestão 

de pessoas teria exigido que ela apresentasse laudo médico, afirmando ser possível tão 

somente alterar o nome contido no crachá e não os dados cadastrais do sistema. De acordo 

com Gisberta, apenas depois de muitas reclamações, de muita insistência, a trabalhadora em 

questão conseguiu ter suas informações alteradas no sistema da empresa para contemplar a 

sua identidade de gênero autodeterminada e as informações contidas em seus documentos 

retificados. 

Desse modo, o processo burocrático de retificação cartorial possibilitado por decisão 

judicial do supremo tribunal federal e regulamentado pelo conselho nacional de justiça pode 

ser compreendido, tal como viviane v. (2015b, p. 137) concebe o dificultoso processo judicial 

para retificação de nome e sexo, não como “um suposto controle bem-intencionado contra 

fraudes e demandas ‘esdrúxulas’”, mas “uma forma de produção da ininteligibilidade e 

invisibilidade de pessoas trans”. Trata-se, portanto, de um mecanismo destinado a possibilitar 

o reconhecimento jurídico-estatal das identidades de gênero de pessoas trans* desde que elas 

sejam miméticas em relação aos padrões cisgêneros hegemônicos, de modo a sufocar e 

restringir as possibilidades que elas têm de performarem o gênero, construírem e 

transformarem seus corpos, viverem as suas vidas. 

 

2.3 E o que sindicato tem a ver com estado e direito?  

 

Mas e o que que o sindicato tem a ver com estado e direito? Por que falar em estado e 

direito se o foco da pesquisa concerne ao sindicato? Acredito que a resposta para esses 

questionamentos está, diretamente, relacionada ao conceito de regulação social do trabalho, 

proposto por Renata Queiroz Dutra (2018) em seu livro Trabalho, regulação e cidadania: a 

dialética da regulação social do trabalho. A partir desse conceito, Renata Queiroz Dutra 

(2018) propõe que o sindicato seria um dos sujeitos sociais que, em acordo e desacordo, com 
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outros sujeitos sociais, como pessoas físicas e jurídicas que empregam e exploram o trabalho 

e as próprias trabalhadoras individualmente consideradas e coletivamente organizadas ainda 

que não em torno de sindicatos, e com sujeitos estatais, como o ministério público do 

trabalho, o ministério do trabalho, o poder judiciário trabalhista e o instituto nacional do 

seguro social, disputaria a efetividade, os sentidos e potenciais do direito do trabalho na 

concretude das relações de trabalho para conformar e transformar o sistema capitalista 

contemporâneo, bem como as vidas e as possibilidades de viver a vida das trabalhadoras. 

Portanto, o sindicato, enquanto um importante sujeito da dinâmica regulatória das 

relações de trabalho, disputaria a construção e a reivindicação dos aparatos administrativos, 

institucionais e normativos do estado e do direito brasileiros. O direito e o estado seriam, 

assim, mecanismos mobilizados por diferentes sujeitos, dentre os quais sindicatos, para 

reivindicar transformações ou permanências no que se refere às relações de trabalho, às 

condições de trabalho e às vidas das trabalhadoras. Esta perspectiva construída a partir do 

conceito de regulação social do trabalho (RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018) indicaria, ao 

menos para mim, que a ficção político-jurídica de um estado brasileiro uno poderia nos 

impedir de visualizar que “o [e]stado não é uma simples unidade e suas partes e suas 

operações não estão sempre coordenadas uma com a outra. (...) Seria um erro entender o 

Estado como se operasse com uma única série de interesses ou calibrar seus efeitos como se 

tivessem um êxito unilateral” (JUDITH BUTLER, 2018b, p. 168)51. 

Talvez seja mais interessante cogitar, na verdade, a existência de uma pluralidade de 

estados brasileiros dentro dessa entidade abstrata una. Afinal, como poderia o estado ser um 

só, se seus próprios representantes defendem diferentes projetos e perspectivas de estado? Se 

a atuação dos diferentes representantes do estado é possibilitada através dos diferentes 

vínculos que estabelecem com ele (seja através de eleição, de concurso público, de 

terceirização ou de nomeação para cargo em comissão)? Se a sua atuação é, igualmente, 

conformada, por seus diferentes projetos, perspectivas, desejos e esperanças em relação ao 

que é, ao que deveria ser e como deveria atuar o estado brasileiro? Como poderia, então, o 

estado brasileiro ser um só se o funcionamento do aparato institucional e burocrático do 

estado é possibilitado por diferentes pessoas, com diferentes vínculos em relação ao estado e 

que possuem diferentes compreensões do estado, de governo, do direito, da vida e do mundo? 

 
51 Trecho original: “El Estado no es una simple unidad y sus partes y sus operaciones no están siempre 

coordinadas la una con la otra. El Estado no es reducible a la ley, y el poder no es reducible al poder del 

Estado. Sería un error entender el Estado como si operara con una única serie de intereses, o calibrar sus 

efectos como si tuvieran un éxito unilateral.” (JUDITH BUTLER, 2018b, p. 168). Tradução livre pelo autor. 
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Uma construção jurídica do direito administrativo pode reforçar essa provocação no 

sentido de que existem, parecem existir vários estados dentro do estado brasileiro: a teoria do 

órgão. E o que seria a teoria do órgão? Lucas Rocha Furtado (2013, p. 712) afirma, em seu 

Curso de Direito Administrativo, que “o desempenho de todas as atividades estatais é feito 

por agentes públicos. Se algum ato foi praticado, se algum ato deixou de ser praticado, toda 

ação ou omissão estatal estará necessariamente relacionada à ação ou à omissão de um agente 

público”. Em outras palavras, o estado depende para atuar de pessoas que atuem em seu 

nome, da atuação de agentes públicos, que são “pessoas físicas que, investidas em cargos, 

empregos ou funções públicas, integram a estrutura das entidades e dos órgãos públicos” 

(LUCAS ROCHA FURTADO, 2013, p. 712). 

Neste contexto, a teoria do órgão designa, precisamente, a ficção jurídica que permite 

considerar os atos praticados por agentes públicos como atos do estado, respondendo, 

inclusive, o estado pelos danos provocados pela atuação de seus agentes como dispõe o artigo 

37, § 6º, da constituição brasileira. Pensada por Pontes de Miranda para o contexto do direito 

privado, a teoria do órgão é, hoje, aplicada ao âmbito administrativo estatal, segundo a qual 

“as entidades públicas se subdividem em órgãos (unidades internas de atuação), nos quais 

estão lotados os agentes. Ao atuarem, desde que o façam na qualidade de agentes públicos, 

atribuem responsabilidade direta às entidades públicas” (LUCAS ROCHA FURTADO, 2013, 

p. 714). 

A compreensão de que existem vários estados dentro do estado, em razão das 

diferentes pessoas que conformam e atuam em nome e como estado, definindo suas diretrizes, 

suas possibilidades e seus limites, poderia explicar ou nos fazer entender melhor parte das 

ambiguidades e contradições constitutivas do direito do trabalho apontadas por uma série de 

estudiosas desse ramo jurídico e, assim, a própria relação entre direito, estado e sindicato. 

Algumas das pessoas que se dedicam ao estudo do direito do trabalho costumam apontar, 

como o faz Tarso Fernando Genro (1980, p. 19-23) em seu livro Contribuição à crítica do 

direito coletivo do trabalho, que o direito do trabalho surge da organização coletiva e da luta 

de trabalhadoras por melhores condições de trabalho e de vida diante da exploração de sua 

força de trabalho, da vida extraída de seus corpos pelas indústrias capitalistas. Que o direito 

do trabalho surge de uma pressão exercida por tais movimentos sobre o estado, para que este 

impeça a degradação e a mercantilização das vidas trabalhadoras, assim como para que 

possibilite a retificação, ainda que parcial, das desigualdades e disparidades políticas, 

jurídicas e econômicas existentes entre trabalhadoras e patronato (TARSO FERNANDO 

GENRO, 1980, p. 19-23). 
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Não posso deixar, entretanto, de fazer, aqui, uma ressalva em relação à narrativa 

hegemônica em torno do surgimento do direito do trabalho (re)produzida pela doutrina 

brasileira que pesquisa e estuda esse ramo jurídico. Como ponderam Everaldo Gaspar L. de 

Andrade e Isabele Bandeira de M. D’Angelo (2016) em seu artigo Direito do trabalho e 

teoria social crítica: um diálogo indispensável entre este campo do direito e os demais 

saberes locais, muitos doutrinadores brasileiros (re)produzem uma narrativa transhistórica de 

surgimento do direito do trabalho, que mais parece, na verdade, pensada a partir da 

“realidade” e do contexto europeus e transposta para o nosso país. O que faria sentido para 

esses muitos doutrinadores, já que, tanto aqui como lá, o trabalho subordinado teria 

substituído, aparentemente por completo, os trabalhos escravo (no caso, do Brasil) e servil (no 

caso, da Europa) (EVERALDO GASPAR L. DE ANDRADE E ISABELE BANDEIRA DE 

M. D’ANGELO, 2016).  

Em patente desconsideração não só às particularidades da história do trabalho e das 

trabalhadoras no Brasil (EVERALDO GASPAR L. DE ANDRADE; ISABELE BANDEIRA 

DE M. D’ANGELO, 2016), como também, conforme ressaltam Daniela Muradas e Flávia 

Souza Máximo Pereira em seu artigo Decolonialidade do saber e direito do trabalho 

brasileiro: sujeições interseccionais contemporâneas, a relacionalidade entre o trabalho 

subordinado e o trabalho escravo durante a colonização brasileira e as suas articulações com 

gênero e raça, que marcam e afetam, até hoje, as configurações contemporâneas do mundo do 

trabalho brasileiro. A narrativa doutrinária brasileira hegemônica sobre o surgimento do 

direito do trabalho e, portanto, este próprio ramo jurídico seriam fundados e concebidos a 

partir e em torno de um tipo específico de trabalhador, o operário, homem, branco, cisgênero, 

heterossexual e europeu (FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA; HUMBERTO BERSANI, 

no prelo).  

Como se o trabalho de outras trabalhadoras que não operários, homens, brancos, 

cisgêneros, heterossexuais e de origem europeia não tivesse sido imprescindível para a 

reprodução do sistema capitalista no Brasil. Como se só trabalhadores homens cisgênero, 

brancos, heterossexuais e de origem europeia tivessem trabalhado em indústrias brasileiras 

(ÁLVARO PEREIRA NASCIMENTO, 2016). Como se outras trabalhadoras que não 

operários, brancos, cisgêneros, heterossexuais e de origem europeia e as suas lutas, as suas 

demandas não tivessem contribuído para o surgimento, para a construção do direito do 

trabalho no Brasil ou o seu tensionamento e a sua problematização, o que permitiria a sua 

reconstrução e a sua expansão. Esta ressalva não pretende contestar, no entanto, a 

conflitualidade como elemento fundante do direito do trabalho (MÁRCIO TÚLIO VIANA, 
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1996), a partir do qual ele surge e é, constantemente, produzido, transformado. Mas é, aqui, 

uma tentativa de provocação, para que, talvez, passemos a compreender que os conflitos entre 

trabalhadoras e patronato que podem ter feito surgir e têm provocado o surgir do direito do 

trabalho são os mais diversos possíveis e envolvem questões relacionadas às vivências 

concretas das trabalhadoras nos ambientes do trabalho (e não só os ambientes de trabalho 

característicos de relações empregatícias) e fora deles.  

Ao se considerar, tão somente, as vivências de um tipo de trabalhador, o operário, 

homem, branco, cisgênero, heterossexual e de origem europeia, como relevantes para a 

construção e para a existência do direito do trabalho, lutas relacionadas ao enfrentamento do 

racismo e do machismo tornam-se alheias ou acessórias à regulação jurídica do trabalho, 

desconsiderando-se que, para muitas trabalhadoras, elas têm sido centrais em suas lutas pelo 

direito ao trabalho e por um direito do trabalho que lhes assegurem a vivibilidade de suas 

vidas. Esta ressalva, também, apresenta como propósito reiterar uma denúncia, já, realizada 

por outras estudiosas do direito do trabalho (EVERALDO GASPAR L. DE ANDRADE; 

ISABELE BANDEIRA DE M. D’ANGELO, 2016; DANIELA MURADAS; FLÁVIA 

SOUZA MÁXIMO PEREIRA, 2018; PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2015): a de 

que a regulação do trabalho centrada na perspectiva eurocêntrica do trabalho subordinado 

desconsidera a importância de outras formas de trabalho e de relações de trabalho para a 

reprodução do sistema capitalista e que, assim, deveriam ser objeto de regulamentação 

jurídica. 

Feita esta importante ressalva, retomo, agora, a importância da conflitualidade para o 

surgimento e ressurgimento do direito do trabalho (MÁRCIO TÚLIO VIANA, 1996). Em seu 

livro Da greve ao boicote e outros pequenos estudos, Márcio Túlio Viana (2017a, p. 10) 

afirma que o direito trabalho surge não só das resistências trabalhadoras ao sistema capitalista, 

como também das próprias formas de explorar e oprimir características do sistema capitalista 

de produção e consumo (não só) de mercadorias e serviços (mas, também, de pessoas, até 

porque, muitas vezes as pessoas são consideradas como mercadorias). Isso reforçaria a ideia 

de conflitualidade como elemento fundante do direito do trabalho e o próprio caráter 

ambivalente deste ramo jurídico. Afinal, ambas as formas de resistir e de explorar foram se 

desenvolvendo, ganhando complexidade a ponto de passarem “a compor a própria estrutura 

das relações de produção” (MÁRCIO TÚLIO VIANA, 2017a, p. 10). Assim, o direito do 

trabalho nasce da racionalização e da institucionalização de opressões patronais e resistências 

trabalhadoras ao capitalismo; nasce dos conflitos entre trabalhadoras e patronato, sendo o 

sindicato uma das manifestações da resistência trabalhadora, um dos mecanismos à disposição 
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das trabalhadoras para travar conflitos com o patronato (MÁRCIO TÚLIO VIANA, 2017a, p. 

9-10). 

Os sindicatos teriam surgido de movimentos de trabalhadoras à revelia do direito, 

buscando tensioná-lo, transformá-lo, assim como tensionar, transformar, também, o estado, 

para, assim, transformar suas próprias condições de trabalho e de vida. Com o passar do 

tempo, no entanto, esses sindicatos tornam-se interlocutores do estado, partes constitutivas e 

integrantes do direito, além de importantes partícipes, institucionalmente reconhecidos pelos 

estados, no processo de elaboração do direito do trabalho (MÁRCIO TÚLIO VIANA, 2017a). 

E é, também, por isto que esta pesquisa fala e é sobre a atuação do estado e não só do 

sindicato. Afinal, não há como compreender a atuação sindical sem se recorrer à sua relação 

com as trabalhadoras, mas também com o estado. Além disso, os sindicatos disputam, 

movimentam e conformam alguns dos estados que formam o estado brasileiro, para mudá-lo, 

para produzir o direito do trabalho, para transformar o sistema capitalista de produção e 

consumo de serviços, mercadorias e pessoas, de tal modo que, ao menos para mim, não 

haveria como pensar na atuação contemporânea dos sindicatos sem referência às suas relações 

com o estado e com o direito52. 

A conflitualidade característica do direito do trabalho evidencia que os processos de 

construção e de operacionalização desse ramo jurídico são, portanto, marcados por tensões, 

disputas. Os usos, contrausos, sentidos e possibilidades do direito do trabalho são múltiplos e 

dependem dos interesses e das perspectivas de vida e de mundo das trabalhadoras, dos 

sindicatos, dos grupos sociais, das empresas, das organizações civis e das instituições estatais 

que o manejam em um dado contexto social e momento histórico. Seus princípios, suas regras 

e seus institutos podem servir tanto aos interesses de trabalhadoras, como aos do patronato, 

como a ambos concomitantemente, embora de formas diferentes (MÁRCIO TÚLIO VIANA, 

2017a; ALAIN SUPIOT, 1993).  Muitas vezes, os interesses de um grupo de trabalhadoras se 

contrapõem aos de outro como também aos de seu sindicato, assim como os interesses e 

 
52 No entanto, como atentado por Gayatri Chakravorty Spivak no diálogo com Judith Butler (2007, p. 76), nossa 
atenção não deve ser focada apenas no estado, já que a sua conformação estrutural e burocrática no decorrer dos 

últimos tempos passou por transformações para atendimento às prescrições e aos interesses do capital global. Em 

sentido semelhante, posiciona-se Pedro Augusto Gravatá Nicoli (2015), em sua tese de doutorado intitulada O 

sujeito trabalhador e o Direito Internacional Social: a aplicação ampliada das normas da Organização 

Internacional do Trabalho, na qual afirma a necessidade de pensarmos contrapontos políticos, jurídicos e sociais 

internacionais e globais ao capital. Ele aposta em convenções internacionais e outros instrumentos jurídicos 

produzidos pela organização internacional do trabalho como importantes marcos normativos para a regulação 

jurídica não só do trabalho, mas das relações sociais humanas em sentido mais amplo, para estabelecimento e 

alcance de uma proteção social efetiva e de uma justiça social a nível internacional, fundando, assim, o que ele 

nomeia como direito internacional social. 
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propósitos do patronato podem ser e, em inúmeras ocasiões, são dissonantes e divergentes 

(MÁRCIO TÚLIO VIANA, 2017a). 

A atuação do(s) estado(s) pode(m) ser disputada(s) e o é (são) por trabalhadoras, por 

seus sindicatos, pelo patronato. O direito do trabalho pode representar um instrumento de 

transformação da realidade, de conquista de direitos e de melhoria das condições de trabalho e 

de vida para algumas trabalhadoras. Entretanto, o direito do trabalho pode, igualmente, ser 

concebido como um instrumento de manutenção da organização social e econômica 

capitalista que estabelece limites e, mesmo, constrói obstáculos a essas possibilidades de 

mudanças (TARSO FERNANDO GENRO, 1980; MAURÍCIO GODINHO DELGADO, 

2017b; MÁRCIO TÚLIO VIANA, 2017a; ALAIN SUPIOT, 1993). Assegurando, assim, a 

distribuição diferencial de direitos e, consequentemente, de possibilidades de ser, viver e estar 

no mundo, condicionadas por marcadores sociais da diferença, como a classe, a raça, o 

gênero, a sexualidade, a religião, a etnia, a nacionalidade e a deficiência. 

A assimetria política, jurídica, social e econômica característica das relações entre 

trabalhadoras e patronato se reflete, desigualmente, na capacidade de conformar e organizar 

o(s) estado(s) e as suas diretrizes de atuação e, consequentemente, de produzir o direito do 

trabalho ou os diferentes direitos do trabalho que parecem regular as diferentes relações de 

trabalho e emprego no Brasil. Aqui, a fala em direitos do trabalho no plural tem como 

propósito atentar, apenas, para como diferentes relações de trabalho e emprego no Brasil 

possuem diferentes regulações, afetando diferencialmente as possibilidades profissionais e de 

viver a vida de diferentes trabalhadoras, e não de provocar um fracionamento do direito do 

trabalho em diferentes ramos jurídicos. Acredito que este tipo de provocação seja importante, 

pois, muitas vezes, quando se fala em emprego como núcleo de proteção de trabalho, parece 

existir apenas um tipo de emprego ou que todas ou a maioria das relações de trabalho que são 

alcançadas pelo direito do trabalho o são da mesma maneira.  

O(s) estado(s) brasileiro(s) e o(s) direito(s) do trabalho brasileiros, portanto, parecem 

se comprometer, em maior medida, com a agenda e os interesses do empresariado e do 

patronato brasileiros. Entretanto, o(s) direito(s) do trabalho não pode(m) ser, como afirmado 

anteriormente, interpretado(s) de forma maniqueísta. O(s) direito(s) do trabalho está(ão) 

aberto(s) ou tem (têm) caminhos abertos pelos influxos construtivos da resistência 

trabalhadora. Os sindicatos representam, justamente, uma das manifestações e possibilidades 

de resistência trabalhadora, permitindo a conquista de direitos e garantias que, dificilmente, 

seriam conquistados diante de uma articulação trabalhadora a nível individual diante do 

patronato (TARSO FERNANDO GENRO, 1980, p. 22).  
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A institucionalização dos sindicatos teria, entretanto, não só os transformado, de 

acordo com Tarso Fernando Genro (1980, p. 41), em “instituições intermediárias entre o 

[e]stado e o indivíduo”, mas comprometido o grau, a extensão e uma eventual radicalidade de 

sua atuação na defesa de direitos e interesses das trabalhadoras, pois os sindicatos passaram a 

“propor soluções dentro do regime, pois saber exatamente propor soluções possíveis dentro 

do regime é o que empresta eficácia à ação sindical típica” (TARSO FERNANDO GENRO, 

1980, p. 42, destaque original do texto). Os sindicatos passaram a buscar as “concessões 

máximas que o capital se permite outorgar e, de outro, conquistas mínimas que os 

trabalhadores, naquele momento, têm condições de conseguir.” (TARSO FERNANDO 

GENRO, 1980, p. 45). 

Segundo Tarso Fernando Genro (1980, p. 86), o reconhecimento e a 

institucionalização dos sindicatos pelo estado e pelo direito comprometeram a atuação 

sindical, além de terem promovido a “deformação das reivindicações definidas pelos 

trabalhadores”. Afinal, a ordem jurídica determinaria, condicionaria quem os sindicatos 

poderiam representar e como poderiam e deveriam fazê-lo. Tarso Fernando Genro (1980) 

escreveu o seu livro Contribuição à crítica do direito coletivo do trabalho no ano de 1980, 

quando o Brasil, ainda, vivia uma ditadura civil-empresarial-militar. De lá para cá, a 

legislação trabalhista e sindical passou por uma série de transformações, embora muitas sejam 

as suas continuidades e permanências, de tal modo que o(s) estado(s) e o(s) direito(s), ainda, 

estabelecem certas restrições a quem e como os sindicatos podem representar, embora elas 

sejam menos rígidas que as anteriores. 

Como pondera Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (2014) em seu artigo 

Arranjos institucionais e estrutura sindical: o que há de novo no sistema jurídico sindical 

brasileiro?, a organização e a estrutura sindical brasileiras são, constantemente, afetadas por 

transformações de seus arranjos normativos e institucionais regulatórios, o que provoca, 

consequentemente, alterações das estratégias de atuação dos sindicatos brasileiros. No período 

anterior à constituição brasileira de 1988, vigorava, no país, um “arranjo institucional 

corporativo” do sistema sindical caracterizado por um forte controle estatal das situações, 

circunstâncias e quais trabalhadoras poderiam criar entidades sindicais no país, assim como 

um forte controle de seu funcionamento (SAYONARA GRILLO COUTINHO LEONARDO 

DA SILVA, 2014). A forte ingerência estatal nas entidades sindicais brasileiras 

impossibilitava o exercício de uma autonomia e de uma liberdade sindicais, de modo que, no 

país, o “sindicalismo autêntico, com livre representação dos múltiplos interesses de classe, se 
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constituiu apesar da lei e contra a lei” (SAYONARA GRILLO COUTINHO LEONARDO 

DA SILVA, 2014, p. 9). 

Na perspectiva apresentada por Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (2014), 

a constituição brasileira de 1988 afirmou e assegurou importantes avanços na regulação 

jurídico-normativa do sistema sindical brasileiro ao, por exemplo, consagrar a liberdade 

sindical e refutar a interferência estatal na criação e no funcionamento das entidades sindicais 

brasileiras. Porém, nem por isso afastou a possibilidade de que a atuação legislativa, 

administrativa e judicial impusesse alguns requisitos ou critérios para a criação e atuação de 

sindicatos no país, ao preservar, em seu texto, por exemplo, a unicidade sindical53. O que 

representaria, para mim, uma limitação, ainda que em nível mais reduzido quando comparado 

com período anterior ao texto constitucional, das possibilidades de criação e atuação sindical. 

Limitação consubstanciada, ainda, na vacilante regulação de normas e procedimentos 

atinentes ao registro de entidades sindicais, como nos mostra Sayonara Grillo Coutinho 

Leonardo da Silva (2014). Mais à frente, retomarei a discussão em torno das limitações e 

condicionamentos estatais e jurídicos para a atuação sindical no Brasil.  

Depois de explicar, ainda que brevemente, sobre o que o sindicato teria a ver com 

o(s) direito(s) e o(s) estado(s), eu gostaria de questionar qual seria a relação entre sindicato, 

transfobia e cissexismo. O que uma coisa teria a ver com a outra? Inicio a resposta a esse 

questionamento dizendo que, na verdade, não pretendo apresentá-la aqui e agora, mas tão 

somente no próximo capítulo. Entretanto, desde já gostaria de lançar algumas ponderações 

sobre as complexas e possíveis relações entre sindicato, transfobia e cissexismo. Como o 

sindicato, enquanto instituição tem potencial para produzir transformações do direito, do 

estado e da própria sociedade, pode, então, atuar para perpetuar e legitimar as manifestações 

sociais, estatais e jurídicas de transfobia e cissexismo, ou desafiá-las, enfrentá-las.  

Os sindicatos representativos de trabalhadoras do setor de telemarketing, por 

exemplo, podem atuar no enfrentamento à transfobia e ao cissexismo reproduzidos nas 

empresas desse segmento, em razão da presença significativa de pessoas trans* nele e de seus 

relatos das violências e vulnerabilidades sentidas e vividas em razão de suas identidades de 

gênero autodeterminadas. Ou, ao não encarar tal enfrentamento como necessário, 

contribuindo inclusive para a sua reprodução no âmbito desses ambientes de trabalho. Ou, 

 
53 De acordo com Maurício Godinho Delgado (2017a, p. 1.517-1.518) em seu Curso de Direito do Trabalho, a 

unicidade sindical “corresponde à previsão normativa obrigatória de existência de um único sindicato 

representativo dos correspondentes obreiros, seja por empresa, seja por profissão, seja por categoria profissional 

definição legal imperativa do tipo de sindicato passível de organização na sociedade, vedando-se a existência de 

entidades sindicais concorrentes ou de outros tipos sindicais. É, em síntese, o sistema de sindicato único, com 

monopólio de representação sindical dos sujeitos trabalhistas.”. 
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ainda, podem os próprios sindicatos praticar violências transfóbicas e cissexistas quando 

instados ou não a combaterem-nas. 

O enfrentamento à transfobia e ao cissexismo pode ser encampado, também, por 

sindicatos representativos de outras categorias de trabalhadoras, ainda que dentre elas não 

haja, necessariamente, considerável presença de pessoas trans*, considerando a 

indissociabilidade dessas formas de discriminação de outras, como o machismo, o racismo, a 

LGBTfobia e o capacitismo, que afetam as vidas das trabalhadoras representadas por esses 

outros sindicatos. Assim como, em consideração à interdependência e à relacionalidade dos 

diferentes setores do mundo do trabalho, uma vez que a transfobia e o cissexismo que 

impedem o acesso de pessoas trans* a certos setores do mercado de trabalho formal, 

possibilitam e incentivam seu acesso a outros, com características organizacionais peculiares, 

como o setor de telemarketing, permitindo a exploração econômica de suas vidas 

concomitantemente à sua invisibilização social. 

Elaboradas essas considerações iniciais sobre as relações entre sindicato, transfobia e 

cissexismo, só me resta dizer agora que espero que elas possam ganhar mais densidade a 

partir da apresentação do Sintratel, de sua atuação e da compreensão crítica de trabalhadoras 

trans* do setor de telemarketing em relação a ela, o que prometo para o último capítulo. Mas 

antes de propor o aprofundamento do estudo dessas relações e até para poder fazê-lo, acredito 

ser importante escrever sobre algumas das dificuldades de acesso ao mercado de trabalho 

formal enfrentadas por parte de pessoas trans*. Explicar o porquê ou os porquês de o setor do 

telemarketing ser um dos poucos espaços no mercado de trabalho formal ao qual é permitido, 

facilitado e incentivado o acesso de pessoas trans*. E apresentar algumas das manifestações 

da transfobia e do cissexismo no setor de telemarketing paulistano, que têm dificultado o 

acesso, a permanência e a ascensão de pessoas trans* nesse segmento, refletindo sobre as suas 

consequências nas vidas de pessoas trans*.  

Assim, gostaria de iniciar o próximo capítulo contando um pouco de uma história 

que prometi contar melhor para vocês há muitas páginas. Um pouco da história da operadora 

transexual que conseguiu ter reconhecido, através de provocação judicial e auxiliada pelo 

Sintratel, o direito a utilizar o banheiro das mulheres na empresa de telemarketing em que 

trabalhava, como teria sido relatado por Ruy Braga (2012; 2011), David Flores, Fábio Silva e 

Vitor Vaneti (2011). Um pouco da história de Lunna.
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3. “VOCÊ OUVE MINHA VOZ, MAS NÃO SABE QUEM EU SOU”54: 

MANIFESTAÇÕES DE TRANSFOBIA E CISSEXISMO NO TELEMARKETING 

 

 

“Ser travesti já nos torna tabu, daí a maioria ainda encontra na prostituição a única forma de 

subsistência (e sabemos que seremos consideradas putas mesmo as poucas de nós que 

escaparem ao trabalho sexual)... não é fácil querer encarar esse combo ao nosso lado e, 

mesmo quando se queira, não é fácil ter estrutura emocional pra lidar com tanta pressão. O 

olhar público, a família, o círculo social, às vezes até o trabalho pode estar em jogo, e só por 

estarem com a gente! A transfobia nos exclui, a prostituição nos abraça e a putafobia amplia a 

exclusão a que estamos sujeitas só por meramente existir.”. 

Amara Moira 

 

 

3.1 Um pouco sobre a história de Lunna 

 

 

Figura 1 – Participação de Lunna D’Ávila no programa de televisão 

“Boa Tarde”, da rede bandeirantes, em maio de 2010 

 

Esta é uma imagem de Lunna D’Ávila55, um registro fotográfico de sua breve 

passagem por este mundo. Ela será a única pessoa cuja história será, aqui, compartilhada (ao 

 
54 Frase elaborada por uma pessoa que integrou a direção do Sintratel, mas que não faz mais parte de seus 

quadros. Essa frase foi repetida a mim por diferentes pessoas integrantes da direção do Sintratel. 
55 Eu preciso compartilhar algo relacionado à grafia do nome de Lunna. No link ao qual tive acesso ao programa 

de televisão “Boa Tarde”, da rede bandeirantes, do qual ela participou, consta que seu nome seria Luna, com um 
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menos, em parte) que terá seu rosto mostrado e seu verdadeiro nome revelado. Pode parecer 

estranho ou desnecessário apresentar, em um texto pretensamente acadêmico, a imagem de 

uma das pessoas cuja história será, nele, contada. Entretanto, é importante visualizar o rosto e 

conhecer o nome daquelas pessoas que trabalham no setor de telemarketing. Mesmo porque 

este é um segmento que promove a sua invisibilização como estratégia para justificar a 

sujeição de pessoas, que assim como Lunna, foram ou são alvos de discriminação em nossa 

sociedade a condições de trabalho, por vezes, adoecedoras, degradantes e desumanizantes 

(VENCO, 2006; VENCO, 2003). Até porque, diante das suas limitadas possibilidades de 

acesso a outros setores do mercado de trabalho formal, veem-se, muitas vezes, obrigadas a se 

contentar e a se conformar a tais condições. 

Entretanto, este capítulo apresentará não só um pouco da história de Lunna, o pouco 

que pude conhecer, mas também relatos ou fragmentos de relatos de mulheres transexuais, 

homens trans e pessoas trans não-binárias sobre suas histórias de vida, sobre suas vivências e 

experiências em empresas de telemarketing da região metropolitana de São Paulo, com 

destaque para os episódios de discriminação transfóbica, cissexista e de outras naturezas dos 

quais foram vítimas, que presenciaram ou, ainda, dos quais tiveram conhecimento. A fim de 

que possamos refletir de que modo o direito do trabalho brasileiro tem sido mobilizado e 

articulado para possibilitar e legitimar a reprodução de algumas dessas manifestações de 

discriminação a partir da noção jurídica de subordinação. 

Porém, voltemos nossa atenção à história de Lunna neste primeiro momento. Falar de 

Lunna, por Lunna e de parte da sua história é difícil para mim, porque eu não a conheci. Não, 

ao menos, pessoalmente. Se já é difícil falar sobre pessoas e por pessoas com as quais 

dialoguei e convivi, apesar de nossas diferenças e, também, por causa delas. É mais difícil, 

ainda, falar sobre e por uma pessoa que jamais pude conhecer. Juana Maria Rodriguez (2003, 

p. 38) afirma que “não podemos agir ou falar em nome de” pessoas que já não se encontram 

mais, corporeamente, tal como estiveram ao longo de suas vidas, entre nós, “porque suas 

intenções pertencem à uma dimensão distinta da nossa; as palavras que sussurram são 

coloridas com nossos próprios anseios e conhecimentos”56. 

 
“n” só. Entretanto, fui informado por um diretor do sindicato que seu nome seria Lunna, com dois “n”. Como o 

sindicato acampanhou a Lunna por um tempo considerável, optei por apresentar o nome de Lunna como fui 

informado por um dos representantes da entidade sindical. Embora deva ressaltar que não sei se escolhi a forma 

correta de grafar seu nome, a que corresponde a como ela o reivindicava. 
56 Trecho original a partir do qual foram extraídas as citações: “Activism implies coraje y corazón, a willingness 

to listen to the voices and interpret their traces within new worlds of meaning. Yet ghosts are unruly subjects, 

unreliable informants. We cannot act or speak in their name because their intention are a dimension away from 

our own; the words they whisper are colored with our own yearnings and knowing.” (JUANA MARIA 

RODRIGUEZ, 2003, p. 38). Tradução livre pelo autor. 
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Acredito que este seu alerta seja importante e deva ser considerado para que tenhamos 

cuidados ao falar sobre pessoas falecidas e em seus nomes, para que a representação de suas 

ações e de suas intenções não seja uma forma de legitimarmos, pura e simplesmente, nossas 

ações e justificarmos nossas intenções. Entretanto, a interdição absoluta deste problemático e 

problematizável exercício de falar sobre e por pessoas que já não se encontram mais nesta 

nossa dimensão mundana, terráquea e terrena, tal como ao menos nos fazemos presentes, 

desconsidera que, também, podemos nos fazer presentes mesmo depois de nossas mortes. 

Afinal, o nosso viver no mundo o afeta e o marca, assim como as pessoas que o 

habitam, de algumas maneiras visíveis e perceptíveis, mas também de maneiras que jamais 

poderemos antecipar, imaginar e compreender por completo. Podemos, portanto, deixar 

registros e marcas que perpetuarão nossa presença no mundo mesmo depois de nossas mortes. 

Nossas próprias vidas são marcadas de inúmeras formas distintas por pessoas que já não estão 

mais ou parecem não estar; não, ao menos, do mesmo modo entre nós. Algumas delas, 

inclusive, morreram muito antes que nascêssemos, mas ainda assim possibilitaram o nosso 

viver, afetaram o nosso viver de formas que, dificilmente, algum dia poderemos entender.  

Como pondera Judith Butler (2017b, p. 20-56) em seu livro Relatar a si mesmo: 

crítica da violência ética, jamais poderemos conhecer, por completo, a nós mesmas; jamais 

conseguiremos compreender, por mais que tentemos (não ao menos com recurso a um 

“conhecimento consciente”), quais são as nossas origens, quais foram as relações sociais que 

fundaram e marcaram o começo de nossas vidas e de que modos elas influenciaram e 

continuam a influenciar o nosso agir no momento presente em que esse agir se dá. Portanto, 

por mais problematizável e problemático que possa ser o ato de falar e agir em nome de 

pessoas falecidas, não acredito ser ele impossível ou desaconselhável, mesmo porque pode 

possibilitar uma melhor compreensão de nossas vidas e do mundo que habitamos. 

Mas, voltando à história de Lunna. Compartilhar um pouco de sua história aqui 

somente foi possível em razão das conversas que tive com pessoas que a conheceram, 

conviveram com ela. Em razão, também, do acesso a registros escritos e audiovisuais de sua 

passagem por este mundo, como textos acadêmicos de pessoas que, igualmente, conversaram 

com conhecidos seus, assim como vídeos de sua participação em um programa de televisão. 

Através desses textos acadêmicos (a respeito dos quais comentarei mais em seguida) e no 

decorrer da pesquisa, soube que Lunna teria travado um processo judicial contra uma empresa 

de telemarketing que lhe empregou. Apesar de saber que a sua voz poderia ser, em alguns 

momentos diretamente ouvida e, em outros, representada por outras vozes que ecoam nos 

autos do processo, eu não consegui localizá-lo. Devo aqui agradecer todo o empenho e toda a 
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ajuda de integrantes da direção do Sintratel e, também, da secretaria de comunicação social do 

tribunal regional do trabalho da 2ª região para tentar encontrá-lo. Espero que um dia esse 

processo judicial seja resgatado. 

A história que será, aqui, contada, portanto, é uma tentativa imperfeita de reconstrução 

de parte das vivências de Lunna, as quais fui conhecendo no decorrer do processo de fazer 

pesquisa. Essa sua história nasce da conjugação das perspectivas de Lunna, das pessoas que 

conheceram Lunna e com as quais dialoguei. Estas perspectivas foram interpretadas e 

conjugadas pela minha própria “perspectiva parcial” (DONNA HARAWAY, 1995), de modo 

que, neste texto, serão apresentadas as minhas representações dessas outras perspectivas sobre 

a história de Lunna. Essas minhas representações e a minha própria “perspectiva parcial” 

estão sujeitas a “limites e contradições”, mesmo porque são fundadas na “vis[ão] desde algum 

lugar” (DONNA HARAWAY, 1995, p. 33-34). Assim, irei contar um pedaço de sua história 

e da forma como a fui conhecendo. 

A primeira vez em que tive contato com Lunna e sua história foi por meio da leitura de 

dois textos acadêmicos. Através do livro Política do precariado: do populismo à hegemonia 

lulista, de Ruy Braga (2012, p. 203), e do artigo Social Movement Unionism and 

Neoliberalism in São Paulo, Brazil: Shifting Logics of Collective Action in Telemarketing 

Labor Unions [Sindicalismo de Movimento Social e Neoliberalismo em São Paulo, Brasil: 

Mudando a Lógica da Ação Coletiva em Sindicatos de Telemarketing], de David Flores, 

Fábio Silva, Vitor Vaneti e Ruy Braga (2011, p. 81-82), eu a “conheci”, pela primeira vez. 

Por meio desses dois textos, eu soube que o Sintratel teria encampado uma batalha judicial 

pelo direito de Lunna utilizar o banheiro destinado às mulheres em seu ambiente de trabalho, 

ao invés do banheiro destinado aos homens, tal como era obrigada pela empresa que lhe 

empregava. Ao final, o sindicato obteve êxito nesta empreitada pelo reconhecimento e 

respeito à identidade de gênero de Lunna. 

Em junho de 2019, voltei a ter contato com a história de Lunna. Desta vez, no evento 

“I Encontro pela Diversidade Humana nos Espaços Sociais”, realizado pelo Sintratel na sede 

do sindicato dos engenheiros no estado de São Paulo. Uma das pessoas convidadas para 

compor a mesa do evento era servidora pública da superintendência regional do trabalho e 

emprego no estado de São Paulo. Esta pessoa trabalhava, quando da realização do evento, 

com o recebimento e o processamento de denúncias administrativas de discriminação e de 

assédio moral praticados no ambiente de trabalho. Ela afirmou, no evento, que o setor de 

telemarketing não incluiria, de forma bem-intencionada e benevolente, pessoas trans* assim 
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como teria sido dito por um representante da associação da parada do orgulho LGBT de São 

Paulo que havia falado anteriormente a ela. 

Segundo a servidora, pessoas trans* seriam compelidas e obrigadas a se esforçarem 

mais do que as demais pessoas empregadas em uma empresa de telemarketing a fim de serem 

respeitadas. Ela falou, brevemente, de Lunna e de sua história. Embora, não tenha falado só 

dela e do caso de transfobia e cissexismo do qual teria sido vítima. Ela, também, mencionou o 

caso de uma mulher transexual que utilizava nome social na empresa de telemarketing na qual 

trabalhava, mas que, depois da mudança da direção da empresa, foi impedida de utilizá-lo e, 

assim, passou a ser constrangida a utilizar seu nome de registro. Eu não me lembro ao certo 

do que a servidora teria dito sobre Lunna, tampouco me recordo se ela mencionou o nome de 

Lunna.  

Mas sei e lembro que falou dela. Não sei por que não fiz anotações mais detalhadas 

em meu diário de campo. Talvez tenha sido um erro meu de principiante. Aquele evento foi a 

primeira atividade do sindicato para a qual fui convidado a participar, como também 

representou a primeira vez em que pude conhecer e conversar com as pessoas integrantes da 

direção do Sintratel, assim como com operadoras, em sua maioria LGBT+s, e demais 

trabalhadoras em empresas de telemarketing da região metropolitana de São Paulo que 

compareceram ao evento. 

Um dos dirigentes do sindicato, o diretor D (mais adiante explicarei por que irei me 

referir assim aos dirigentes do sindicato), que compôs a mesa do evento, apresentou mais 

informações sobre a história de Lunna no momento de uma de suas falas. Até a sua fala e a 

fala da servidora, eu tinha, ainda, apenas a desconfiança de que a pessoa da qual falavam seria 

a mesma mencionada, brevemente, por David Flores, Fábio Silva, Vitor Vaneti (2011) e Ruy 

Braga (2011; 2012) em seus textos. Uma desconfiança que se confirmaria com as conversas 

posteriormente estabelecidas e as entrevistas realizadas com a servidora e o diretor D, assim 

como com outras pessoas integrantes da direção do Sintratel.  

Em sua fala no evento, o diretor D informou que Lunna teria trabalhado em uma 

empresa de telemarketing e teria sido impedida de utilizar os banheiros tanto das mulheres, 

como dos homens. Ela teria procurado, então, auxílio tanto do sindicato, como da 

superintendência regional do trabalho e emprego no estado de São Paulo para enfrentar esta 

discriminação da qual era vítima em seu ambiente de trabalho. Em um dado momento, de 

acordo com o diretor D, ela optou pela judicialização do seu caso. Obtendo decisão judicial 

que lhe assegurou o direito à utilização do banheiro que quisesse e se sentisse mais 

confortável na empresa de telemarketing na qual trabalhava. No entanto, ela teria continuado 
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a ser alvo de discriminação em seu ambiente de trabalho e viria a cometer suicídio dali a 

algum tempo. 

Eu não sei e jamais poderei saber e conhecer tudo aquilo que Lunna viveu e teria 

influenciado em sua decisão de suicidar-se. Embora imagine que a transfobia e o cissexismo 

dos quais fora vítima em seu ambiente de trabalho tenham contribuído decisivamente para 

essa sua decisão. Esta afirmação tem como fundamento a compreensão compartilhada por 

Sayonara Naider Bonfim Nogueira (2018, p. 221), em seu artigo Da Cartografia da 

Resistência ao Observatório da Violência contra Pessoas Trans no Brasil, de que a 

discriminação e a violência transfóbicas e cissexistas que acompanham, marcam e afetam as 

pessoas trans* e as suas vidas não só atestam a sua não aceitação por parte da sociedade, 

como fazem surgir, nelas, um “sentimento de aflição”, podendo ser, assim, entendidas como 

alguns dos motivos que têm impelido pessoas trans* ao suicídio. 

Ao refletir sobre o suicídio de Alan, um adolescente trans espanhol, Paul B. Preciado 

(2019, p. 191) pondera que o suicídio teria sido motivado pela discriminação transfóbica e 

cissexista que Alan teria sofrido em escolas nas quais estudara. Apesar de Alan ter sido um 

dos primeiros adolescentes a conseguir retificar seu nome no registro civil na Espanha, as 

pessoas recusavam-se a chamá-lo por seu nome no ambiente escolar. Diante de tamanha 

violência, Paul B. Preciado (2019, p. 191) afirma, então, que sua morte foi a “premeditação da 

violência, continuidade do silêncio. Não houve exceção, mas sim repetição de um crime 

impune”57. Sobretudo considerando que a escola, enquanto “instituição disciplinar cujo 

objetivo é a normalização de gênero e sexual” (PAUL B. PRECIADO, 2019, p. 189-190)58, 

“facilitou as condições de seu assassinato social” (PAUL B. PRECIADO, 2019, p. 188)59 ao 

não reconhecê-lo tal como ele se reivindicava, se apresentava, vivia, era. 

No Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras 

em 2019, elaborado por Bruna G. Benevides e Sayonara Naider Bonfim Nogueira, consta que 

“15 casos de suicídio [de pessoas trans* foram] relatados por meio das redes sociais e outros 

meios de comunicação” (2020, p. 47) no ano de 2019 em nosso país. Bruna G. Benevides e 

Sayonara Naider Bonfim Nogueira (2020, p. 47) acreditam, entretanto, que esse número seja 

bem inferior ao total de casos de suicídio de pessoas trans* realmente ocorridos. A 

 
57 Trecho original do qual a citação foi extraída: “No hubo accidente en la muerte de Alan, sino premeditación 

de la violencia, contin uidad del silencio. No hubo excepción, sino repetición impune del crimen.” (PAUL B. 

PRECIADO, 2019, p. 191). Tradução livre pelo autor. 
58 Trecho original do qual a citação foi extraída: “La escuela es una fábrica de subjetivación: una institución 

disciplinar cuyo objetivo es la normalización de género y sexual” (PAUL B. PRECIADO, 2019, p. 189-190). 

Tradução livre pelo autor. 
59 Trecho original do qual a citação foi extraída: “El colegio no solo no pudo proteger a Alan, sino que Además 

facilitó las condiciones de su asesinato social.” (PAUL B. PRECIADO, 2019, p. 188). Tradução livre pelo autor. 
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informação do número total de suicídios de pessoas trans* ocorridos no Brasil, todavia, seria 

desconhecida diante da inexistência de estatísticas ou estudos direcionados ao seu 

mapeamento e que, assim, poderiam servir de substrato para o desenvolvimento de políticas 

públicas de prevenção ao suicídio (BRUNA G. BENEVIDES; SAYONARA NAIDER 

BONFIM NOGUEIRA; 2020, p. 47-49)60.  

Não posso, também, deixar de imaginar que o adoecimento físico e psíquico 

decorrente do trabalho no setor de telemarketing, que é considerado, por pesquisadoras do 

setor de telemarketing e de suas condições e relações de trabalho constitutivas (SELMA 

BORGHI VENCO, 2006; CLÁUDIA MAZZEI NOGUEIRA, 2006; SIRLEI MARCIA DE 

OLIVEIRA, 2009; SELMA VENCO, 2009; RUY BRAGA, 2012; RENATA QUEIROZ 

DUTRA, 2014; WANESSA SUSAN DE OLIVEIRA RODARTE, 2016; RENATA 

QUEIROZ DUTRA, 2018), como uma das consequências da forma como as empresas de 

telemarketing são organizadas e conformadas na atualidade, possa ter atingido Lunna.  

Afinal, nas empresas de telemarketing, as operadoras encaram um cotidiano de 

trabalho marcado pelo emprego de movimentos repetitivos, pela exigência da realização 

simultânea de inúmeras tarefas, pela intensa exploração de seu trabalho, pelo controle quase 

absoluto de seu tempo e de sua performance profissional, controle que é facilitado pela 

utilização de softwares (SELMA BORGHI VENCO, 2006; CLÁUDIA MAZZEI 

NOGUEIRA, 2006; SIRLEI MARCIA DE OLIVEIRA, 2009; SELMA VENCO, 2009; RUY 

BRAGA, 2012; RENATA QUEIROZ DUTRA, 2014; WANESSA SUSAN DE OLIVEIRA 

RODARTE, 2016; RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018).  

As operadoras são, ainda, submetidas a inúmeras situações de pressão61 e de assédio 

moral e sexual, nas quais têm de lidar com pessoas agressivas ou que as insultam e as 

violentam de diferentes formas. Além disso, é comum não receberem treinamento apropriado 

e satisfatório para o desempenho de suas funções e que lhes seja imposto o cumprimento de 

metas absurdas. Gozam, ainda, de intervalos diminutos para alimentação e idas ao banheiro. 

Enfrentam, por vezes, a displicência patronal com infraestrutura do ambiente de trabalho. 

 
60 Em sentido semelhante, Sayonara Naider Bonfim Nogueira (2018, p. 222) pondera, em seu artigo Da 
Cartografia da Resistência ao Observatório da Violência contra Pessoas Trans no Brasil, que “[o] grau de 

invisibilidade social das pessoas trans no Brasil é tão grande que não existem censos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ou estudos do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) que possam mapear esse 

segmento [(pessoas trans*)] pelo país para poder fomentar políticas de Direitos Humanos, no combate à 

violência e na criação de Políticas Públicas de Estado para atender as nossas demandas”. 
61 A pressão exercida nas empresas de telemarketing têm “efeito cascata” de acordo com Selma Venco (2006, p. 

211-212) em sua tese de doutorado intitulada Tempos moderníssimos nas engrenagens do telemarketing. Em 

outras palavras, “o cliente externo pressiona a empresa terceirizada pela ampliação das vendas, a gerência geral 

do call center faz o mesmo com o coordenador, que recai sobre o supervisor e a monitoração e estes, sobre os 

operadores” (SELMA BORGHI VENCO, 2006, p. 211-212). 
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Todos esses fatores provocam seu adoecimento físico e, também, psíquico (SELMA VENCO, 

2006; CLÁUDIA MAZZEI NOGUEIRA, 2006; SIRLEI MARCIA DE OLIVEIRA, 2009; 

SELMA VENCO, 2009; RUY BRAGA, 2012; RENATA QUEIROZ DUTRA, 2014; 

WANESSA SUSAN DE OLIVEIRA RODARTE, 2016; RENATA QUEIROZ DUTRA, 

2018).  

Dentre as doenças comprometedoras da saúde mental provocadas pelo trabalho no 

setor de telemarketing, destacam-se a título exemplificativo: a depressão, o estresse, a 

ansiedade, a neurastenia, a fadiga nervosa, a síndrome de burnout e a síndrome do pânico 

(SELMA VENCO, 2006; CLÁUDIA MAZZEI NOGUEIRA, 2006; RUY BRAGA, 2012; 

WANESSA SUSAN DE OLIVEIRA RODARTE, 2016; RENATA QUEIROZ DUTRA, 

2018). Ruy Braga (2012, p. 198-199), por exemplo, relata, em seu livro A política do 

precariado: do populismo à hegemonia lulista, ter entrevistado um operador (imagino que 

cis) gay que  

 

afirmou que, no início, se ‘apaixonara’ pelo telemarketing, tendo em vista, 

sobretudo, suas habilidades comunicativas. Contudo, com o passar dos anos, por 

causa, segundo ele, do desgaste psíquico decorrente do estresse e da depressão, já 
havia tentado o suicídio e estava em tratamento médico. 

 

Refletindo sobre as condições degradantes de trabalho aliadas ou, possivelmente, 

amplificadas pela transfobia e pelo cissexismo reproduzidos na empresa de telemarketing na 

qual Lunna trabalhara, gostaria de compartilhar algumas das reflexões elaboradas por Grada 

Kilomba (2019b, p. 187-195) em seu livro Memórias da Plantação: episódios de racismo 

cotidiano. As considerações de Grada Kilomba (2019b) a respeito do suicídio da mãe de uma 

de suas interlocutoras podem auxiliar na provocação de questionamentos sobre o que o 

suicídio de pessoas trans* e, particularmente, o suicídio de Lunna poderiam, podem significar. 

O suicídio do qual Grada Kilomba (2019b, p. 187-195) fala em seu livro fora provocado pela 

solidão e pelo isolamento que teriam sido impostos pelo racismo à mãe de sua interlocutora na 

cidade em que morava com sua filha e seu companheiro. Ou, ao menos assim, teria 

interpretado e compreendido sua interlocutora. 

De acordo com Grada Kilomba (2019b, p. 188-191), o suicídio da pessoa negra 

poderia ser interpretado como um ato representativo da invisibilidade imposta a ela pelo 

racismo dentro da sociedade branca. Isso porque essa pessoa viveria uma fantasia que não é 

sua. Uma fantasia criada pela pessoa branca. Ela não poderia ser quem ela gostaria de ser, 

quem ela desejaria ser, mas quem a pessoa branca reputaria que ela possa e deva ser. Dessa 
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forma, “o suicídio pode assim, de fato, ser visto como um ato performático da própria 

existência imperceptível” (GRADA KILOMBA, 2019b, p. 188). Ao se suicidar, “o sujeito 

negro representa a perda de si mesmo, matando o lugar da Outridade” (GRADA KILOMBA, 

2019, p. 188) imposto pela sociedade racista. O suicídio poderia ser, ainda, interpretado como 

“um ato de tornar-se sujeito. Decidir não mais viver sob as condições do senhor branco é uma 

performance final, na qual o sujeito negro reivindica sua subjetividade (...), pois somente um 

sujeito pode decidir sobre sua própria vida ou determinar sua existência.” (GRADA 

KILOMBA, 2019, p. 189). 

Entretanto, ao ponderar sobre a complexa posição social que as mulheres negras 

ocupam, uma posição social peculiar, duplamente outra, duplamente ausente, “por não serem 

nem brancas nem homens”, por serem “a antítese tanto da branquitude quanto da 

masculinidade”, Grada Kilomba (2019b, p. 190-191) propõe uma perspectiva mais complexa 

para compreender o ato do suicídio. Em casos como o da mãe de sua interlocutora, nos quais 

o racismo impõe solidão absoluta,  

 

isolamento absoluto, o suicídio entre mulheres negras pode ser visto como a 

perfeição de sua existência como a ‘Outra’ dos outros: perfeccionismo no sentido de 

que o suicídio é o retrato ‘perfeito’ de um eu desqualificado, um eu que não tem um 

‘Outro’ próprio – um ato impecável de não existência. (GRADA KILOMBA, 

2019b, p. 191).  

 

Essas reflexões de Grada Kilomba (2019b) sobre o suicídio de pessoas negras, de 

mulheres negras lançam importantes elementos para pensarmos sobre o suicídio de pessoas 

trans* quando provocados pela transfobia e pelo cissexismo e, por vezes, a partir de 

imbricações e articulações com o racismo, a homofobia, a lesbofobia, o machismo, o 

capacitismo e com outras formas de discriminação. Em nossa sociedade transfóbica e 

cissexista, as pessoas trans* ocupam posições sociais destinadas à sua invisibilização através 

da marginalização ou até mesmo do extermínio. Dessa forma, os suicídios de pessoas trans* 

(e, talvez, dentre eles o de Lunna) poderiam ser interpretados como uma representação de sua 

invisibilidade social ou como ações através das quais rejeitam as posições sociais às quais são 

relegadas, para se reivindicarem como sujeitas, como “ato[s] performático[s] da[s] própria[s] 

existência[s] imperceptíve[is]” (GRADA KILOMBA, 2019b, p. 188). 

Antes de saber do suicídio de Lunna, eu esperava poder contatá-la, encontrá-la, 

conversar com ela, para tentar compreender o que a transfobia e o cissexismo haviam feito 

com ela, como tudo aquilo que ela viveu a havia marcado, feito sentir. Mas não poderia. Eu só 

poderia imaginar tamanha dor que ela sentira, como tudo aquilo que lhe fizeram foi tão 
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violento, tão absurdo, tão desumano, a ponto de provocar ou contribuir para aquele desfecho 

triste e trágico. A forma como a vitória judicial de Lunna foi retratada por David Flores, Fábio 

Silva, Vitor Vaneti (2011) e Ruy Braga (2011; 2012) em seus textos ou, ao menos, recebida e 

interpretada por mim, naquele momento, representaria um exemplo da atuação de Lunna e do 

sindicato no enfrentamento da transfobia e do cissexismo reproduzidos em uma das muitas 

empresas de telemarketing da cidade de São Paulo. E que havia se mostrado exitosa e, 

consequentemente, interrompido uma série de acontecimentos preconceituosos e 

discriminatórios. Mas aquela era só parte da história. E, apesar de não poder me encontrar e 

conversar pessoalmente com Lunna, como eu havia planejado e pretendi no instante em que li 

aqueles textos que falavam um pouquinho de sua história, decidi que tentaria compreender 

melhor o que teria lhe acontecido.  

No dia 30 de agosto de 2019, em uma de minhas idas à sede do Sintratel, enquanto 

aguardava para entrevistar uma das pessoas integrantes da direção do sindicato, eu conversei, 

brevemente, com um outro dirigente, o diretor A. Contei a ele um pouco sobre minha 

pesquisa, aproveitando a oportunidade para lhe convidar para a realização de uma entrevista. 

Em nossa conversa informal, ele me relatou ter atendido Lunna quando ela procurou o 

sindicato para obter ajuda. De acordo com o diretor A, Lunna era impedida de utilizar tanto o 

banheiro das mulheres como o dos homens por parte da empresa e de seus colegas de 

trabalho. Ela teria, ainda, segundo me informara, ajuizado ação judicial e, passado algum 

tempo, se suicidado. O diretor A disse, também, que Lunna participara de um programa de 

televisão apresentado por Silvia Poppovic na rede bandeirantes sobre assédio moral no 

ambiente de trabalho. 

Depois de algum tempo buscando, encontrei o tal programa do qual havia me falado o 

diretor A com quem conversei aquele dia. Tratava-se do programa “Boa Tarde”, exibido na 

rede bandeirantes e, de fato, apresentado por Silvia Poppovic62. Assistir ao programa foi um 

pouco incômodo, precisei fazê-lo a conta gotas. Apesar de Lunna falar de forma segura e 

convicta nele. Parece que quase não lhe são proporcionados tempo e espaço para fala. A 

despeito de ser uma das três pessoas convidadas, ela não é, supostamente, uma das 

especialistas convidadas, que no caso eram dois homens aparentemente cis. Um deles seria 

um juiz do trabalho e o outro um trabalhador do setor de gestão de pessoas que sofreu com o 

 
62 O episódio do qual Lunna participou no mencionado programa de televisão encontra-se disponível nos 

seguintes links: <https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-1-

04020D1B3960D4813326>, <https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-2-

0402CD183062D4813326>, <https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-3-

0402CD9C3960D4813326>, <https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-4-

0402CD1B3960D4813326>. 

https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-1-04020D1B3960D4813326
https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-1-04020D1B3960D4813326
https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-2-0402CD183062D4813326
https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-2-0402CD183062D4813326
https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-3-0402CD9C3960D4813326
https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-3-0402CD9C3960D4813326
https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-4-0402CD1B3960D4813326
https://tvuol.uol.com.br/video/saiba-se-voce-e-vitima-de-assedio-moral--parte-4-0402CD1B3960D4813326
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assédio moral em seus ambientes de trabalho e escreveu um livro para compreender qual seria 

o perfil das pessoas assediadoras. 

Silvia Poppovic apresenta Lunna como uma transexual. Relata que ela sofrera assédio 

na empresa de telemarketing em que trabalhara, em razão de “sua condição sexual”, que 

interpretei como identidade de gênero tendo em vista o destaque de sua transexualidade e da 

tentativa de Silvia Poppovic explicar quem seria uma pessoa transexual, diferenciando pessoa 

transexual de travesti e de pessoa homossexual. Segundo Silvia Poppovic, Lunna 

desenvolvera síndrome do pânico, pois era perseguida por homens e mulheres cis, alvo de 

“piadinhas”, assim como teria sido impedida de utilizar tanto os banheiros femininos como os 

masculinos da empresa em que trabalhara. 

Em suas falas, Lunna relatou que seus colegas de trabalho a convidavam para a 

realização de programas, como se ela fosse uma prostituta, com o propósito de constrangê-la, 

além de ofendê-la. De acordo com ela, em um dado momento de sua passagem pela empresa, 

a supervisão determinou que ela não poderia utilizar o banheiro das mulheres, devendo assim 

fazer uso do banheiro dos homens. Sua reação foi acatar a decisão, pois precisava do emprego 

para sobreviver. Até que conseguisse outra oportunidade profissional, ela buscaria “evitar 

causar problemas”, como ela própria dissera no programa televisivo. Ela relatou, ainda, que 

fora vítima de ameaças de agressão física por utilizar o banheiro dos homens. Quando estava 

se maquiando em frente ao espelho do banheiro masculino, entravam homens que lhe diziam: 

“Se virar a cara para o lado, vai apanhar”.  

Ela contou que optou por processar a empresa para a qual trabalhava e que desejaria 

voltar a trabalhar, não almejando qualquer indenização financeira, o que me levou a acreditar 

que ela fora demitida. Porém, não informou se sem ou com justa causa. Ela afirmou que não 

desejava a indenização. Ela chegou a ter três pessoas diferentes lhe representando na função 

de advogadas no decorrer do processo judicial, pois elas discordavam de seu desejo de não 

elaborar ou levar adiante um pedido de indenização. Segundo ela, a indenização não 

resolveria o problema, um problema que atingiria muitas outras pessoas, mesmo porque caso 

voltasse para a empresa com a indenização, continuaria sendo vítima de discriminação, de 

preconceito. Através desta sua fala, Lunna parecia querer lutar e lutar pelo fim da transfobia e 

do cissexismo em sua empresa. 

Algum tempo depois, entrevistei uma pessoa que integrou a direção do Sintratel e 

conheceu Lunna, além de ter acompanhado o desenrolar de seu caso. Essa pessoa me contou 

que Lunna procurou ajuda depois de ter sido demitida. A pessoa não soube me informar se a 

demissão teria sido sem justa causa ou por justa causa, mas teria sido discriminatória, 
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ensejada pela discriminação transfóbica e cissexista que Lunna sofrera na empresa. Lunna era 

impedida de utilizar os banheiros de mulheres e de homens. Quando utilizava o banheiro 

destinado a homens, era alvo de assédio, de questionamentos a respeito de quanto cobraria 

para a realização de programas sexuais. Ela não tinha seu nome social respeitado no ambiente 

de trabalho.  

Ainda de acordo com essa pessoa com quem conversei, antes de procurar o sindicato, 

Lunna teria recorrido a outras instituições para tomar providências a respeito da discriminação 

que sofrera, como a superintendência regional do trabalho e emprego no estado de São Paulo. 

Mas como sua demanda não teria sido, não ao menos inteiramente, acolhida, procurou o 

Sintratel. A empresa foi contatada, porém como não se dispôs a tentar resolver a questão ou a 

atender as demandas e as reivindicações de Lunna administrativamente, a questão foi 

judicializada por Lunna com auxílio jurídico do Sintratel. Lunna foi vitoriosa no processo 

judicial que travou. Uma decisão judicial lhe possibilitou não só a sua reintegração ao 

emprego do qual havia sido demitida, como reconhecera seu direito à utilização do nome 

social na empresa, seu direito à utilização do banheiro de acordo com a identidade de gênero 

autodeterminada, como me informou a pessoa com quem conversei. Lunna optou por retornar 

ao seu posto de trabalho na empresa. Todavia, continuou a ser vítima de discriminação. 

A pessoa que integrou a direção do Sintratel e com quem conversei percebeu, no 

entanto, que a judicialização da questão não seria suficiente para atender a todas as demandas 

de Lunna, sendo necessário, também, apoio psicológico, em razão das sequelas psíquicas da 

discriminação sofrida por Lunna não só em seu ambiente de trabalho, como também em 

outros espaços sociais. Assim, a partir do auxílio da associação da parada do orgulho LGBT 

de São Paulo, Lunna teve acesso a tratamento psicológico. Essa associação auxiliou, ainda, na 

empreitada iniciada pela pessoa com quem conversei e pelo Sintratel na luta pelo direito ao 

reconhecimento do nome autodeterminado de pessoas trans*, que envolveu, ainda, a 

provocação de órgãos governamentais municipais e estaduais. A pessoa com quem conversei, 

também, relatou ter convidado Lunna para participar de atividades do Sintratel e promovidas 

por movimentos sociais, como uma caminhada em razão do dia internacional das mulheres. 

O resgate de um pouco da história da Lunna é, aqui, feito para visibilizar algumas das 

manifestações da transfobia e do cissexismo em empresas de telemarketing na região 

metropolitana de São Paulo e os seus perversos efeitos nas vidas de pessoas trans* que 

trabalham nessas empresas. Além disso, acreditei ser importante compartilhar um pouco de 

sua história, porque me parecera, durante boa parte do decurso da pesquisa, que ela 

impulsionara ou provocara uma atuação mais marcante do sindicato no enfrentamento à 



116 

 

transfobia e ao cissexismo no setor de telemarketing paulistano, como também em outros 

espaços sociais.  

Diante dessa desconfiança, até fiz um questionamento nesse sentido à pessoa com 

quem conversei sobre a história de Lunna e ela me respondeu que, em sua compreensão, o 

caso de Lunna teria ensejado uma maior participação do Sintratel no combate à transfobia e 

ao cissexismo. Embora também tenha destacado, em uma de suas falas, que o caso de Lunna 

não teria sido o primeiro caso de transfobia e de cissexismo no setor de telemarketing que ela 

teria conhecido. Ela me disse que, em uma empresa em que trabalhou, uma colega, uma 

mulher transexual, teria sido demitida por ter usado uma roupa feminina para ir trabalhar.   

Um dos aspectos que mais me inquietaram durante o desenvolvimento da pesquisa foi 

o fato de algumas das mulheres transexuais que entrevistei apontarem a empresa em que 

Lunna trabalhou e tanto sofreu como uma das que mais respeitaria e proporcionaria 

oportunidades para as pessoas trans*, recomendando-a, inclusive, para suas amigas e outras 

pessoas trans*. Talvez, isso tenha sido possível em razão da implementação de políticas 

empresariais relacionadas ao respeito e ao reconhecimento das identidades de gênero 

autodeterminadas de pessoas trans*. Mas eu não pude deixar de me perguntar se o caso 

envolvendo Lunna teria, de alguma forma, ensejado algum tipo de mudança cultural e 

corporativa da empresa na qual ela trabalhou. Uma mudança que faria a empresa ser 

considerada como uma referência para algumas das mulheres transexuais com quem 

dialoguei, embora mesmo nela relatem alguns episódios e casos de transfobia e cissexismo. 

 

Flávio – E você trabalhou em uma empresa só? Várias? 

Amanda – Eu trabalhei na [nome da empresa suprimido], né? Que é uma de call 

center, que é a primeira que abre mais portas assim para pessoas trans na época. 

 

 

Flávio – Aí, você já fez na [nome da empresa suprimido]. Lá você não teve 

problema nenhum, não passou por nenhum tipo de violência no processo seletivo? 

Dandara – Não, não, no processo seletivo pelo contrário, as pessoas foram até 

amorosas. Coisas que eu estranhei pela cidade de [nome de cidade da região 

metropolitana de São Paulo suprimido], que, querendo ou não, não tem muita 

inclusão, né?  
Flávio – Entendi. 

(...) 

Dandara – Tranquilamente. Aí, eu fui, foi, assim, normal. Sabe? Foi uma das coisas 

que eu gostei bastante. Eu passei, então, a recomendar a empresa para qualquer 

pessoa, né? Eu já comentei, né? Que foi uma das melhores empresas que eu já fiz 

entrevista, mesmo com o episódio... 

Flávio – De [nome de bairro de uma cidade da região metropolitana de São Paulo 

suprimido]. 

Dandara – De [nome de bairro de uma cidade da região metropolitana de São Paulo 

suprimido]. Porém, ainda assim acabo recomendando a empresa, porque ela tem, de 

uma certa forma, um engajamento, com o intuito mesmo de querer promover. Não 
aquela coisa “Ah nós promovemos”, porém nunca acontece. 
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Flávio – Uhum. E como é que você ficou sabendo do emprego no telemarketing? 

Você falou que foi seu primeiro emprego com carteira assinada. 

Gisberta – Sim. Um homossexual amigo meu. 

Flávio – Uhum. 

Gisberta – Digo homossexual para categorizar isso bem do telemarketing. Ele virou 

e falou: “Ali é o seu lugar, ali você vai ter oportunidade, vai”. Aí, eu fiz um processo 

seletivo numa empresa que, por sinal, é uma empresa maravilhosa, que foi a [nome 

da empresa suprimido] em [ano suprimido]. E fiz o processo seletivo para trabalhar 
na [nome da empresa tomadora de serviços suprimido]. 

Flávio – Uhum. 

Gisberta – Fui abraçada. Naquele local, eu trabalhei [período de tempo suprimido]. 

Foi uma experiência muito gratificante. 

Flávio – Uhum. 

Gisberta – Uma empresa inclusiva de verdade. Uma empresa que dá oportunidade 

sim.  

Flávio – Você se sentiu respeitada na empresa? 

Gisberta – Sim. Teve um respeito. Foi no começo da minha transição. Então, ainda 

não tinha nome retificado. Ainda tinha toda uma questão de usar o banheiro 

feminino. Só que eles tratavam isso com muita delicadeza. 
Flávio – Mas você conseguia usar o banheiro das mulheres? 

Gisberta – Não, eu não poderia usar o banheiro feminino, porque apesar da inclusão, 

eles ainda tinham umas regras um tanto arcaicas. Em [ano suprimido], ainda não 

tinha tanta abertura. Mas o que que eles fizeram. Eles colocaram um terceiro 

banheiro, que era um banheiro individual. 

Flávio – Uhum. 

Gisberta – Não precisava... Então, podia usar esse banheiro individual. 

Flávio – Então, poderia ser usado por qualquer pessoa? 

Gisberta – Qualquer pessoa, homem, mulher, trans. Então, meio que assim a gente 

não pode, então vamos arrumar uma terceira opção. Eles sempre foram muito 

imediatistas. Meu crachá não podia vir com o nome social. Na época, eles não 
usavam. 

Flávio – Não tinha nome social? 

Gisberta – Não, não tinha nome social. O que eles faziam. Eles falavam que não 

tinha necessidade de eu ficar andando com o crachá no pescoço. Só se alguém me 

pedisse. 

Flávio – Entendi. 

(...) 

Gisberta – (...) Por exemplo: no meu meio, entre as minhas amigas, todo mundo fala 

bem da [nome da empresa suprimido]; então o que acontece você acaba indicando. 

(...) Aí, eu conheci uma menina e ela falou: “Pô, estou sem trabalho”. “Já tentou 

telemarketing? Tenta a [nome da empresa suprimido]”. 

 

O objetivo da pesquisa apresentada neste texto não é e nunca foi descobrir as origens 

ou traçar um mapa cronológico do surgimento de políticas de respeito às identidades de 

gênero trans* em empresas paulistanas de telemarketing. Para mim, todavia, foi inevitável 

associar a corajosa manifestação de resistência de Lunna ao denunciar a discriminação 

transfóbica e cissexista que enfrentara no ambiente de trabalho com as transformações das 

formas de organização das empresas de telemarketing paulistanas e do próprio Sintratel, de 

modo que aquelas passaram a adotar políticas de reconhecimento e respeito às identidades de 

gênero trans* e o sindicato passasse ou fortalecesse seu engajamento no enfrentamento à 

transfobia e ao cissexismo. 
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3.2 Quem são as outras pessoas trans* cujas histórias serão compartilhadas aqui? 

 

Mas e as protagonistas dos outros fragmentos de histórias que serão, aqui, 

compartilhados? Por que não apresentar imagens com seus rostos e revelar seus nomes 

verdadeiros? Visibilizar quem são as pessoas que trabalham no setor de telemarketing não 

seria importante enquanto contraponto à invisibilização promovida pela forma como esse 

setor é estruturado e construído? Uma resposta à forma como o setor instrumentaliza a 

invisibilidade para uma exploração intensa e absurda das pessoas empregadas por ele? Se a 

invisibilização contribui para que as pessoas que são contatadas por essas trabalhadoras de 

empresas de telemarketing se sintam autorizadas a serem rudes e desrespeitosas com elas por 

não as verem e tampouco as conhecerem? 

Uma das últimas entrevistas que realizei foi com João, um homem trans que conheci 

em uma das empresas na qual acompanhei o desenvolvimento das atividades de dirigentes do 

Sintratel junto a trabalhadoras do setor de telemarketing. Ao lhe apresentar o termo de 

consentimento livre e esclarecido63, tal como fiz com as demais pessoas que entrevistei, eu 

informei que asseguraria o anonimato de sua participação na pesquisa. Sua reação, no entanto, 

à minha fala foi um tanto quanto inesperada e, por isso, surpreendente (embora, 

positivamente, surpreendente). Ele me disse que gostaria de ter sua identidade revelada no 

trabalho de conclusão da pesquisa de mestrado. Afinal, ele ocupava um cargo de liderança na 

empresa de telemarketing em que trabalhava quando eu o entrevistei. Ao revelar sua 

identidade, ele desejava mostrar e demonstrar para outras pessoas trans* que seria possível 

alcançar posições de liderança. Ele foi uma das poucas pessoas trans* que conheci e com 

quem dialoguei que conseguiu deixar a operação e alcançar uma posição de liderança. Além 

disso, ele desejava ter sua identidade revelada para que outras pessoas trans* pudessem 

contatá-lo para pedir dicas, conselhos e, também, indicações para vagas de emprego. 

Esta fala de João me deixou pensativo. Compartilhei com ele algumas das reflexões 

que sua fala havia me provocado. Eu disse que talvez fosse o caso de colocar seu nome e 

algum dado para contato nos agradecimentos do texto, mas expliquei que havia me 

comprometido com o comitê de ética da universidade a garantir o anonimato das pessoas que 

 
63 O termo de consentimento livre e esclarecido utilizado na pesquisa encontra-se no apêndice A. Além disso, em 

relação a ele, eu gostaria de compartilhar que, só na fase de escrita deste texto, é que fui me dar conta do quão 

problemático é o uso da palavra “esclarecido” na expressão “termo de consentimento livre e esclarecido”. Talvez 

fosse melhor pensar e falar, apenas, em “termo de consentimento livre”, considerando as críticas feitas por 

teóricas e ativistas negras a respeito do uso que fazemos da palavra “esclarecimento”. 



119 

 

participassem da pesquisa. Eu lhe prometi que iria conversar a respeito da revelação de sua 

identidade com as professoras orientadoras da pesquisa, para que pensássemos em estratégias, 

alternativas e possibilidades de como fazê-lo para evitar qualquer tipo de contestação por 

parte do comitê de ética. Mesmo porque o desejo de ter seu nome e seu contato revelados no 

texto evidenciava uma preocupação a respeito de como alcançar o propósito que justificaria o 

desenvolvimento da pesquisa da qual ele estava participando e, sobretudo, a concretização do 

motivo que lhe incentivara a participar da pesquisa. 

Em algumas das entrevistas que realizei com pessoas trans* que trabalhavam em 

empresas de telemarketing na região metropolitana de São Paulo, eu explicitei que, além de 

um trabalho acadêmico, a pesquisa da qual participavam era também, em alguma medida, um 

trabalho militante, socialmente engajado e político. Que tinha também como objetivo 

denunciar as manifestações da transfobia e do cissexismo em diferentes espaços sociais, mas, 

sobretudo, em empresas de telemarketing, assim como apresentar algumas das estratégias 

pelas quais se têm resistido e com as quais se têm enfrentado essas formas de discriminação. 

Um trabalho comprometido com a provocação de discussões e ações no sentido de 

transformação da “realidade” e da sociedade transfóbicas e cissexistas nas quais vivemos. 

Algumas das pessoas trans* que entrevistei relataram que sua escolha em participar da 

pesquisa foi fundada, justamente, em sua compreensão da importância de se discutir e 

combater a transfobia e o cissexismo. 

Uma das primeiras pessoas que entrevistei foi Sylvia. A entrevista aconteceu em um 

barzinho no centro da cidade de São Paulo e contou com a presença do companheiro de 

Sylvia. Sylvia foi uma das pessoas que destacou a importância de denunciar a transfobia e o 

cissexismo e de agir no sentido de enfrentá-los. Em um dado momento da entrevista, Sylvia 

foi ao banheiro e o seu companheiro me disse que acreditava que ela ficara um tanto quanto 

decepcionada quando eu mencionei que não revelaria seu nome ou quaisquer outros dados e 

informações que pudessem identificá-la na dissertação, até porque ela é uma militante 

feminista e defensora das minorias, como ela própria me disse algumas vezes. Ela gostava de 

evidenciar e demarcar seus posicionamentos políticos, bem como sua compreensão de como o 

mundo é e como ela gostaria que ele fosse, razão que impelia seu companheiro a acreditar que 

o anonimato seria, de alguma forma, desanimador e decepcionante.  

A preocupação em transformar a “realidade” transfóbica e cissexista motivava muitas 

das pessoas trans* entrevistadas a agir, em seus cotidianos de vida e de trabalho, pensando 

não somente nelas mesmas, mas também em outras pessoas trans*, de modo que suas ações 

seriam, também, orientadas no sentido não só de conquistar o reconhecimento e o respeito às 
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suas próprias identidades de gênero, como também a evitar que essas outras pessoas trans* 

passassem e vivessem algumas das situações e experiências discriminatórias que elas teriam 

experimentado ao longo de suas trajetórias de vida. Suas ações de enfrentamento à transfobia 

e ao cissexismo no mundo do trabalho, em empresas de telemarketing e em outros espaços 

sociais, portanto, mesmo quando aparentemente individuais, possuiriam uma inegável 

dimensão, um inegável contorno coletivos. E não só em termos dos impactos que poderiam 

provocar e provocavam, mas também quanto aos motivos que alimentavam e motivavam as 

suas ações. 

Quando João expressou seu desejo de que sua identidade fosse revelada nesta 

dissertação, quando ele expressou o seu desejo de compartilhar com pessoas trans* 

informações a respeito de quais empresas de telemarketing possuiriam políticas de respeito à 

identidade de gênero autodeterminada e, assim, apresentariam um ambiente de trabalho 

inclusivo e digno para as pessoas trans*, ele não estava pensando só nele mesmo, em sua vida, 

mas nas outras pessoas trans* que buscariam, buscarão oportunidades de emprego e fontes de 

subsistência em empresas de telemarketing. Em suas vidas, em seu bem-estar, em sua saúde 

física e mental, para que não sejam vítimas da transfobia e do cissexismo no mundo do 

trabalho. 

A dúvida, porém, persiste. Por que manter o anonimato das trabalhadoras trans* que 

foram entrevistadas no decorrer da pesquisa e, sobretudo, o de João e o de Sylvia? Apesar de 

o anonimato em textos etnográficos ser passível de problematizações e críticas, como atenta 

Claudia Fonseca (2008, p. 41) em seu artigo O anonimato e o texto antropológico: dilemas 

éticos e políticos da etnografia ‘em casa’, por ter o potencial, em alguns cenários, de reforçar 

uma visão estigmatizante de pessoas, comunidades e populações socialmente reconhecidas 

como criminosas ou marginais. Ele, também, pode representar “a maneira d[a] antropólog[a] 

assumir sua responsabilidade autoral vis a vis das pessoas que colaboram na pesquisa” 

(CLAUDIA FONSECA, 2008, p. 49). 

Partindo da concepção elaborada por Clifford Geertz, em seu texto Descrição densa, 

de que as pesquisas etnográficas não se propõem a catalogar e a documentar um determinado 

conjunto de relações sociais ou um contexto sociocultural qualquer, mas a produzir e criar 

histórias e narrativas a partir da mobilização do imaginário criativo da pessoa antropóloga e 

de seu encontro e convivência com as pessoas que participam da pesquisa, cujas vivências 

são, inegavelmente, distintas das daquela, Claudia Fonseca (2008, p. 48-49) defende que a 

adoção do anonimato e o “uso de pseudônimos em nossos textos é uma maneira de lembrar a 

noss[a]s leitor[a]s e a nós mesm[a]s que não temos a pretensão de restituir a ‘realidade 
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bruta’”, mas sim que o “nosso objetivo, sendo aquele mais coerente com o método 

etnográfico, é fazer/desfazer a oposição entre eu e [a] outr[a], construir/desconstruir a 

dicotomia exótico-familiar, e, para alcançar essa meta, a mediação d[a] antropólog[a] é 

fundamental.”. 

Parece um tanto óbvio, como afirma Claudia Fonseca (2008, p. 50), que “ainda existe 

no encontro etnográfico uma inevitável assimetria política – entre quem descreve e quem é 

descrito”. Entretanto, a decisão de se adotar o anonimato recai sobre a pesquisadora, uma vez 

que ela pode ter uma compreensão “mais precisa do que noss[a]s informantes do caráter, usos 

e consequências de nossos artefatos disciplinares (livros e artigos)” (CLAUDIA FONSECA, 

2008, p. 50). Esta perspectiva não deve ser, prontamente, interpretada como uma 

manifestação da arrogância acadêmica, embora em alguns contextos possa sê-lo, e não deve 

ser interpretada como escusa para que esta decisão se dê independente do diálogo e da 

manifestação de desejos das interlocutoras da pesquisa. Ela me parece um alerta para que a 

pesquisadora não escape ou tente fugir às consequências de suas escolhas. Se o texto 

etnográfico é uma criação da pesquisadora, uma criação para além daquilo que viveu em 

campo, ela deve se responsabilizar por aquilo que escolhe escrever e por como optou fazê-lo. 

É importante, ainda, lembrar que “o uso de nomes fictícios não garante o anonimato 

[à]s informantes” (CLAUDIA FONSECA, 2008, p. 45), na medida em que “a descrição densa 

depende da riqueza dos detalhes contextuais – tanto do local, quanto do indivíduo – não é 

difícil para qualquer pessoa próxima aos nossos sites etnográficos reconhecer cada 

personagem, que seja nomeado ou não” (CLAUDIA FONSECA, 2008, p. 45). Deste modo, a 

pesquisadora “anda numa corda bamba, procurando garantir a riqueza de detalhes que 

mantém fidelidade ao texto etnográfico, ao mesmo tempo que exerce uma vigilância constante 

aos limites éticos de sua ousadia.” (CLAUDIA FONSECA, 2008, p. 45). 

A minha escolha em assegurar o anonimato às pessoas trans* entrevistadas teve como 

finalidade evitar que elas sofressem retaliações caso seus nomes e rostos fossem revelados, 

fosse revelada a sua participação na pesquisa. Das pessoas que entrevistei, ao menos à época 

da realização das entrevistas, apenas João estava deixando o seu trabalho no setor de 

telemarketing para se dedicar à tentativa de ingressar em um programa para se tornar um 

desenvolvedor (felizmente, João foi aprovado no processo seletivo do programa), de modo 

que acredito que a revelação de sua identidade não representaria os mesmos riscos que 

poderia representar para outras participantes.  

A escolha me pareceu a mais acertada, tendo em vista que nem todas as pessoas 

interlocutoras tornaram públicas, em seus espaços de trabalho, as suas transexualidades e as 
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suas travestilidades. As colegas de trabalho de Sylvia, por exemplo, não sabiam, ao menos à 

época em que a entrevistei, que ela é uma mulher transexual. Ela preferiu não tornar pública 

sua transexualidade em seu ambiente de trabalho. Esta sua decisão não teria sido motivada por 

vergonha, mas sim por medo de sofrer com a discriminação. Portanto, a sua passabilidade 

como mulher cis tornou-se um mecanismo de resistência frente a eventuais agressões e 

violências que ela poderia sofrer em seu ambiente de trabalho, caso sua identidade de gênero 

fosse, publicamente, conhecida. 

Portanto, como uma das estratégias para assegurar e garantir o anonimato, os nomes 

verdadeiros, reais das pessoas trans* que participaram da pesquisa não serão revelados, de 

modo que em seu lugar utilizarei nomes fictícios ou pseudônimos. Estes foram concebidos em 

homenagem a pessoas trans* que já não se encontram mais presentes entre nós, em 

reconhecimento à sua ousadia por ser quem foram, à sua luta por respeito, reconhecimento 

social e direitos para pessoas trans*. Para que para suas figuras e histórias jamais sejam 

esquecidas. As pessoas homenageadas são: João W. Nery, Sylvia Rivera, Dandara dos Santos, 

Gisberta Salce Junior, Marsha P. Johnson, Matheusa Passarelli, Amanda Marfree, Brenda 

Lee, Alan e Fernanda Benvenutty. Recomendo que busquem conhecê-las, busquem conhecer 

suas histórias de vida ou, ao menos, um pouco delas. Será, também, homenageada, neste 

texto, uma pessoa trans não-binária que eu confesso não saber se está viva ou não. A despeito 

de muito ter procurado, não encontrei informações nesse sentido. Essa pessoa é Kye Rowan, 

que criou a bandeira do orgulho não-binário, da visibilidade não-binária. 

Por fim, considerando a lição de Claudia Fonseca (2008, p. 44-45) de que não revelar 

o nome verdadeiro não basta para que o anonimato seja assegurado a quem quer que seja em 

um texto etnográfico, as narrativas em torno das histórias de vida das interlocutoras da 

pesquisa aqui apresentada serão construídas de forma a omitir algumas informações ou 

situações que possibilitariam a identificação dessas suas protagonistas. 

 

3.3 “Sou tratada igual puta bem antes de me assumir puta”64: as limitadas possibilidades 

profissionais de travestis e mulheres transexuais 

 

Em seu livro E se eu fosse pura?, Amara Moira (2018a), então doutoranda em teoria 

literária pela universidade estadual de Campinas (hoje doutora), relata alguns dos motivos que 

lhe impulsionaram ao domínio da rua e da noite e algumas de suas experiências e vivências 

 
64 Trecho extraído do livro E se eu fosse pura?, de Amara Moira (2018a, p. 35). 
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como prostituta. De acordo com ela (2018a), existia uma grande expectativa de que sua 

qualificação acadêmica como doutora em formação lhe possibilitaria o acesso a espaços 

sociais e a setores do mercado de trabalho formal interditos a travestis e mulheres transexuais. 

Provocando, assim, estranhamento a sua decisão de se tornar prostituta, quando poderia ter 

uma vida muito diferente das demais travestis e mulheres transexuais (AMARA MOIRA, 

2018a). Ela (2018a), também, explica, brevemente, porque optou por ser prostituta em suas 

horas vagas e não operadora de telemarketing ou cabeleireira. Reconhecendo, em alguma 

medida, que essas, para além do trabalho como prostituta, seriam algumas das poucas 

possibilidades profissionais facultadas às travestis e às mulheres transexuais: “E o 

telemarketing, salão de beleza? Antes puta. Prefiro isso a ouvir desaforo oito horas por dia ao 

telefone ou fazer unha e cabelo de madame com rei na barriga.” (AMARA MOIRA, 2018a, p. 

32). 

Amara Moira (2018a, p. 35-36) afirma que “a maioria [das travestis] ainda encontra na 

prostituição a única forma de subsistência” e que mesmo quando a travesti não é prostituta, 

ela é, socialmente, reconhecida e tratada como se fosse. “Sou tratada igual puta bem antes de 

me assumir puta, quase uma tatuagem na testa: bastou me verem travesti e já começa o 

assédio, assédio que nunca tive notícia enquanto posava de homem” (AMARA MOIRA, 

2018a, p. 35-36). Algumas das vivências compartilhadas por Lunna, em sua participação no 

programa de televisão “Boa Tarde”, da rede bandeirantes, convergem com esta compreensão 

de Amara Moira. Uma das formas de assédio moral e sexual, de discriminação transfóbica e 

cissexista da qual Lunna era vítima por parte de colegas de trabalho consistia, justamente, em 

ser questionada quanto cobraria por um programa. Reforçando, dessa forma, o estigma social 

de que travestis e mulheres transexuais só poderiam existir e viver nas sombras das noites e 

das ruas, prostituindo-se. Estigma que, como visto anteriormente, é respaldado pelo(s) 

estado(s) e direito(s) brasileiros, por suas instituições policiais, judiciárias e carcerárias. 

Uma das consequências mais marcantes de a prostituição ser um dos principais 

trabalhos que podem ser e são exercidos por travestis e mulheres transexuais (em razão da 

transfobia e do cissexismo), de acordo com viviane v. (2015a, p. 47-48), consiste na 

percepção ou na impressão de que a prostituição possuiria um caráter constitutivo ou seria um 

dos elementos caracterizadores das travestilidades e transexualidades femininas. Isto está dito 

por viviane v. (2015) em seu artigo É a natureza quem decide? Reflexões trans* sobre 

gênero, corpo e (ab?)uso de substâncias, integrante do livro Transfeminismo: teorias e 

práticas, organizado por Jaqueline Gomes de Jesus. viviane v. (2015a) compartilha, ainda no 

mencionado texto, ter desejado e se interessado, até por esse caráter aparentemente 
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constitutivo que teria a prostituição nas travestilidades e transexualidades femininas, em se 

jogar na pista. Ela pondera, porém, que “[a]s pessoas trans* ativistas que tiveram experiências 

no trabalho do sexo e com quem tive a oportunidade de aprender não me deixam iludir com 

qualquer glamourização deste trabalho” (VIVIANE V., 2015a, p. 47-48).  

João Felipe Zini Cavalcante de Oliveira (2019, p. 21-22), em sua dissertação de 

mestrado “E travesti trabalha?”: divisão transexual do trabalho e messianismo patronal, 

relata que suas interlocutoras de pesquisa compartilharam a percepção de que existiria uma 

compreensão social de que elas só poderiam ser prostitutas e a única interação possível com 

homens cis heterossexuais ocorreria através do sexo. Um aspecto que achei, particularmente, 

curioso dos que foram compartilhados por João Felipe Zini Cavalcante de Oliveira (2018, p. 

87-88) foi o fato de algumas de suas interlocutoras não considerarem a prostituição como um 

trabalho. Em suas concepções, o “‘trabalho’ é entendido como sinônimo de ‘emprego’”, de 

modo que poderia ser reconhecido como trabalho “apenas a prestação de algum serviço que 

esteja dentro da legalidade e da formalidade” (JOÃO FELIPE ZINI CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA, 2018, p. 87-88, destaque do texto original). Estas suas concepções, talvez, 

possam ser, de alguma forma, produzidas, influenciadas pela campanha social moralista que 

associa a prostituição à criminalidade, para rejeitar seu reconhecimento como trabalho e negar 

o desenvolvimento de quaisquer discussões em torno de sua regulamentação como trabalho 

para assegurar a saúde e a segurança das trabalhadoras do sexo e que quem não deseja 

prostituir-se não tenha que fazê-lo, campanha social criticada por Amara Moira (2018b) no 

texto Não há feminismo sem prostitutas, não há esquerda sem prostitutas. 

Ao descrever e analisar os itinerários percorridos por travestis e mulheres transexuais 

no mundo do trabalho, João Felipe Zini Cavalcante de Oliveira (2019) propõe que esses 

itinerários foram e são marcados e conformados por aquilo que ele chama de divisão 

transexual do trabalho. A partir do diálogo com suas interlocutoras de pesquisa, ele notou que 

a prostituição foi o primeiro dos trabalhos executados ou ocupações profissionais 

desempenhadas por muitas delas a fim de garantirem a continuidade do conjunto de condições 

de suas sobrevivências (JOÃO FELIPE ZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 2019, p. 91-

97). O acesso ao mercado de trabalho formal, que ocorreria, geralmente, em um momento 

posterior à prostituição, seria caracterizado por obstáculos e limitado a determinados setores, 

como os da moda, da beleza, dos cosméticos e da hotelaria, “áreas relacionadas 

tradicionalmente ao feminino ou mesmo à comunidade LGBT” (JOÃO FELIPE ZINI 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 2019, p. 100). Outro setor do mercado de trabalho formal 

ao qual teriam acesso, segundo ele, seria o do telemarketing, que é, mais facilmente, 
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“permeado por travestis e transexuais por se tratar de, geralmente, uma jornada de seis horas, 

numa função que não exige educação a nível superior, num perfil de primeiro emprego e por 

não haver contato vis-à-vis com o cliente.” (JOÃO FELIPE ZINI CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA, 2019, p. 100). 

As mulheres transexuais com quem dialoguei no decorrer da pesquisa compartilharam 

da compreensão apresentada por Amara Moira, viviane v. e pelas travestis e mulheres 

transexuais entrevistadas por João Felipe Zini Cavalcante de Oliveira de que as suas 

possibilidades profissionais eram extremamente limitadas, em razão da discriminação 

existente na sociedade em relação às suas identidades de gênero autodeterminadas. Dandara, 

uma das mulheres transexuais entrevistadas por mim, relatou que, quando iniciou a sua 

“transição de gênero” (expressão que será problematizada mais adiante no texto), percebeu ter 

as suas possibilidades profissionais limitadas a apenas três, em razão de sua ousadia de 

desafiar as normas socioculturais que lhe prescreviam como performar o gênero em 

conformidade com seu corpo sexuado. Cabeleireira, prostituta ou operadora de telemarketing. 

E, ainda assim, não seriam todas as pessoas que aceitariam ter uma cabeleireira transexual 

para cortar seus cabelos, uma prostituta transexual para se deitar na cama e tampouco seriam 

todas as empresas de telemarketing que estariam dispostas a contratar uma operadora 

transexual. 

 

Dandara – (...) quando eu comecei a minha transição, foram me dadas apenas três 

escolhas. Ou você tem sua empresa de cabelereira. Porém, você só vai poder fazer o 

cabelo de pessoas que são LGBT, que são as únicas pessoas que vão querer gastar 

com você. Ou você se prostitui. Ou você trabalha em call center. Eu falei: “Eu pego 

a terceira opção”. Que se eu for trabalhar de cabeleireira, eu já sou péssima, né? Se 
eu for ser consumidora, eu não tenho dinheiro. Eu vou precisar de um emprego para 

fazer um curso de cabeleireira. 

Flávio – Entendi. 

Dandara – Para poder ter um salão de cabelereira. Então, vamos pegar a terceira 

opção. E aí, veio todas as histórias de não dava certo [conseguir emprego em 

empresas de telemarketing]. “Ah isso não vai, isso não vai e tal”. E muitas das vezes 

eu me perguntava, por que outras trans conseguem empregos e outras não? Entrou 

em questão de: será que elas se parecem mais com mulher? Será que não? Como é? 

Como deixa de ser? Até que eu parei e pensei, não é uma aparência que faz. Claro, a 

aparência, hoje, julga muito você entrar no mercado de trabalho.  

 

Sylvia, igualmente, compartilhou comigo a compreensão de que a prostituição seria a 

única possibilidade profissional e meio de subsistência existente para muitas das travestis e 

mulheres transexuais. De acordo com ela, no ambulatório em que fazia o acompanhamento 

médico e psicológico de seu processo de “transição de gênero”, a maioria das travestis e 

mulheres transexuais que, também, faziam ali o seu acompanhamento seriam prostitutas. 
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Enquanto cerca de vinte por cento possuiriam empregos formais e trabalhariam em ocupações 

operacionais, como caixas de supermercado, vendedoras e operadoras de telemarketing. Uma 

pequena parcela, que ela estima em dez por cento, seria de travestis e mulheres transexuais 

“bem sucedidas”. Elas seriam servidoras públicas, dentistas, bancárias, advogadas. 

 

Sylvia – Mas eu venho todo dia saturada [trabalhar na empresa de telemarketing]. 
“Ai meu Deus, é a única coisa que me restou na vida”. E aí, graças a Deus eu ainda 

tenho isso, porque maioria, a maioria esmagadora da população trans, 80% deles, de 

nós, não temos apoio da família. 

Flávio – Uhum. 

Sylvia – Então quando você não tem a base, que é a família, você não tem nada. 

Então, são meninas que não conseguem terminar o ensino médio, o segundo grau. 

Não conseguem ir trabalhar no mercado formal e resta o quê? A prostituição para 

poder ter alguma coisa na vida. Então, eu ainda estou num patamar que eu posso me 

considerar vencedora, digamos assim. 

(...) 

Sylvia – No ambulatório trans de [nome da cidade da região metropolitana de São 
Paulo suprimido], onde eu faço acompanhamento, 80%, 90%, 70%. Deixa eu ver 

uma porcentagem. Acho que 70% das meninas são garotas de programa. 

Flávio – Uhum. A maioria. 

Sylvia – Os outros 30%. Vamos supor assim. Os outros 30%, sobra 30%, né? 

Flávio – Sim, sim. 

Sylvia – 20% trabalha em mercado, no mercado formal como eu. Em questões 

operacionais, como caixa eletrônico de supermercado, vendedor. Operadora de 

telemarketing, tem algumas também. 

Flávio – Aham. 

Sylvia – E os outros 10% são bem sucedidas. Eu trabalho, eu faço acompanhamento 

e a terapia, Flávio, em um ambulatório onde tem funcionária pública que é trans. 
Entendeu? Tem dentista, tem bancária, tem advogada, tem gente que trabalha no 

DETRAN. Então, tem as pessoas que conseguem se sobressair a isso.  

 

Dandara foi a única das mulheres transexuais que entrevistei que afirmou já ter se 

prostituído. Depois de ser, injustamente, demitida de uma empresa na qual trabalhou durante 

alguns anos, Dandara ficou desempregada. A situação perdurou alguns anos, período em que 

enfrentou inúmeras dificuldades e experiências de vida muito duras. Como não ter, por vezes, 

onde morar e ter de dormir nas ruas. Durante parte desses anos, ela se viu obrigada a entrar 

em um “mundo que, infelizmente, cabe só para as trans, só para as travestis no mundo de 

hoje, que seria a prostituição”, em suas palavras. Durante parte desses anos, ela tentou, 

reiterada e repetidamente, ingressar sem êxito em diferentes empresas de telemarketing na 

região metropolitana de São Paulo. 

Apesar dessa dificuldade de acessar o setor de telemarketing apresentada por Dandara, 

que será objeto de reflexões mais aprofundadas mais adiante, as empresas de telemarketing 

foram concebidas pelas mulheres transexuais que entrevistei como espaços do mercado de 

trabalho formal em que pessoas trans* ou, ao menos, algumas delas poderiam acessar para 

trabalhar. Gisberta relatou que muitas mulheres transexuais estariam deixando a prostituição 
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para trabalhar em empresas de telemarketing no decorrer dos últimos anos, sobretudo na 

região metropolitana de São Paulo. O que indicaria e decorreria, possivelmente, de algumas 

mudanças ocorridas mais recentemente no setor de telemarketing paulistano relacionadas à 

adoção de políticas de respeito e reconhecimento das identidades de gênero autodeterminadas 

de pessoas trans*, como apresentado anteriormente. Ela, que começou a trabalhar no setor de 

telemarketing há alguns anos, disse que “há [número de anos suprimidos] anos atrás, você via 

uma, duas [travestis e mulheres transexuais]. Hoje, você chega no call center, tipo para cada 

equipe tem uma pelo menos. Então, aumentou muito”.  

Sylvia, todavia, afirmou que o número de pessoas trans*, ainda, é reduzido nas 

empresas de telemarketing, apesar da presença significativa de pessoas LGBTs nelas. Sendo, 

também, as pessoas trans*, na sua percepção, vítimas de mais violências e discriminações 

quando comparadas a outras pessoas LGBTs. Ela, inclusive, relatou ter adiado o seu processo 

de “transição de gênero” por temer que isso dificultasse sua permanência no mercado de 

trabalho formal, no setor de telemarketing, onde ela já se encontrava trabalhando quando deu 

início ao seu processo de “transição”. 

 

Sylvia – (...) Então, a gente sabe que o call center tem muitas pessoas LGBTs, mas 

pessoas trans é um número muito reduzido. E o preconceito é maior com a gente, 

né? Igual eu falei para vocês agora há pouco, a gente é minoria da minoria. 

Flávio – Sim. 

Sylvia – Então, é bem complicado. 

Flávio – Entendi. 

(...) 

Sylvia – Até porque eu não sabia ainda que eu poderia fazer todo esse processo de 
transição. Apesar de já ter informações, eu tinha medo, eu tinha receio de sofrer no 

mercado de trabalho. Então, eu retardei muito o início da minha transição, por conta 

disso. 

 

Amanda relatou que seu primeiro trabalho foi como cabeleireira, um trabalho 

informal, que seria, segundo ela, “a primeira profissão que uma pessoa trans consegue”. 

Algum tempo depois de nossa conversa, Amanda afirmou que, diferentemente da maioria das 

pessoas trans*, ela e algumas outras não se contentariam com os espaços sociais e as 

atividades profissionais que seriam designados a elas como adequados por parte da sociedade. 

Que não se limitariam a trabalhar como prostitutas ou cabeleireiras, mas buscariam se 

qualificar profissionalmente para se tornarem advogadas, professoras, mesmo porque a 

qualificação profissional bastaria para se conquistar um emprego e pessoas trans* poderiam se 

qualificar como quaisquer outras.  
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Amanda – Então, informal, eu comecei como cabelereira, né? Que, normalmente, é a 

primeira profissão que uma pessoa trans consegue, né? 

(...) 

Amanda – Sim. E, infelizmente, pessoas trans, eu acabo vendo que não é um grupo 

que eu gosto de me misturar. Eu sei que tem algumas que têm o mesmo pensamento 

que o meu. Às vezes, o mesmo objetivo de trabalho, de futuro, sabe? Mesmo que o 

nosso futuro, a sociedade veja totalmente diferente, que, às vezes, fazendo um 

programa, tantas, né? Que as pessoas, imagina... Tem algumas no meio que, assim 

como eu, a gente vê no facebook que se tornou advogada, sabe? E assim por diante. 

Mas a maior parte, a maior parte do grupo trans não tem o mesmo pensamento, por 
isso que eu falo que a gente acaba vendo que pessoas trans, quando ela vira uma 

professora, uma advogada, é aquela repercussão muito grande, porque a maior parte 

não faz isso. A maior parte, ela acostuma com o rótulo que deram, você é de 

programa, você vai ser aquilo. É cabeleireira, sabe? Criaram um rótulo e, 

infelizmente, as pessoas aceitaram só que, na verdade, a pessoa pode ser o que ela 

quiser. Ainda mais agora que o mundo para emprego, eu acho que as empresas estão 

bem mais abertas. Eu acho que, na verdade, a gente vê esse currículo cego. Às vezes 

não têm nem seu nome no... às vezes nem o nome. Tem as suas qualificações, 

porque a empresa quer saber disso, da sua qualificação. E uma pessoa trans, ela pode 

se tornar qualificada para isso. 

 

Apesar de reconhecer as dificuldades impostas às pessoas trans* para alcançarem e 

ocuparem determinados espaços sociais e, assim, de estudarem, se qualificarem 

profissionalmente e, consequentemente, exercerem determinadas atividades profissionais, 

Amanda parece alçar a maioria das pessoas trans* à condição de coniventes com a 

discriminação transfóbica e cissexista da qual são vítimas, por se contentarem com tais 

espaços sociais e não lutarem para superá-los. Em sua compreensão, pareceu, para mim ao 

menos, que quando ela afirma que ser cabeleireira é uma primeira atividade profissional que 

pode ser exercida por uma pessoa trans* (e acredito que sua fala seja mais pensada e voltada à 

realidade das travestis e mulheres transexuais), seria possível, a partir do espaço social do 

salão de beleza, obter dinheiro e algum nível de reconhecimento social para daí se conquistar 

outros espaços sociais através dos estudos e da qualificação profissional.  

Ela parece reduzir a dimensão social da discriminação transfóbica e cissexista a uma 

dimensão individual. A partir da qual, apesar de toda uma série de dificuldades impostas 

socialmente, a pessoa pode superar a situação na qual se encontra a partir da sua força de 

vontade, persistência e resiliência. Entretanto, como Dandara afirmou, na conversa que tive 

com ela, não basta estudo, qualificação profissional ou mesmo experiência profissional para 

que uma travesti ou uma mulher transexual consiga um emprego em uma empresa de 

telemarketing ou em qualquer outro lugar que seja. Para isso, ela deve ser, além de qualificada 

educacional e profissionalmente, passável (lida e interpretada socialmente como mulher cis), 

ou seja, deve ter sua identidade de gênero invisibilizada, a fim de enfrentar a discriminação 

transfóbica e cissexista e, assim, eliminar alguns dos inúmeros obstáculos que lhe são 
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impostos pela sociedade em sua empreitada para acessar o mercado de trabalho formal e 

conseguir um emprego ou um trabalho juridicamente tutelado e protegido. 

 

3.4 “Se o mundo fosse mais como o telemarketing”65?: o acesso permitido, facilitado ou 

incentivado de pessoas trans* ao setor de telemarketing 

 

 Mas por que o setor de telemarketing representaria um dos poucos setores do mercado 

de trabalho formal aos quais é permitido, facilitado ou incentivado o acesso de pessoas 

trans*? Talvez a resposta para esta pergunta possa ser construída a partir de algumas das 

entrevistas que realizei e das conversas informais que mantive ao longo da pesquisa. A grande 

maioria das interlocutoras de pesquisa66 destacou que as empresas de telemarketing são 

ambientes inclusivos e que, assim, acolhem, em seus espaços, a diversidade sexual, de gênero, 

racial, etária, étnica e religiosa. As empresas de telemarketing contratariam, assim, mulheres 

cis, pessoas negras, pessoas jovens em busca de seus primeiros empregos, pessoas mais 

velhas (sobretudo mulheres cis que buscam retornar ou acessar o mercado de trabalho formal 

pela primeira vez), mulheres transexuais, travestis, homens trans, pessoas trans não-binárias, 

gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, pessoas tatuadas, com piercings ou cabelos coloridos e 

pessoas de religiões de matriz africana67. Assim como todas aquelas que, de alguma forma, 

desafiariam e contestariam a “cisheteronormatividade”68 (AMANA ROCHA MATTOS; 

MARIA LUIZA ROVARIS CIDADE, 2016) e que, assim, se deparariam com algum tipo ou 

com vários tipos de obstáculos para acessarem outros setores do mercado de trabalho formal. 

 

Flávio – Entendi. E quais são os aspectos positivos em trabalhar no setor de 

telemarketing para você? 
Brenda – Olha, é muita diversidade. Lá você vê a travesti até a sapatão, até o viado. 

Tem. Vixe. Eu gosto muito dessa diversidade que o telemarketing te propõe, porque 

a primeira, o primeiro contato que eu tive, de fato, com, com pessoas transexuais 

 
65 Fala que ouvi de uma pessoa no “I Encontro da naturalização da diversidade humana nos espaços sociais”, 

promovido pelo Sintratel. 
66 Aqui faço referência às pessoas trans* e às pessoas integrantes do Sintratel que entrevistei, assim como 

operadoras e outras trabalhadoras de empresas de telemarketing com quem troquei meia dúzia de palavras ou, às 

vezes, até um pouquinho mais nas atividades do Sintratel que acompanhei nas empresas. 
67 Conhecer quem seriam, quais seriam os perfis das trabalhadoras em empresas de telemarketing foi possível 

através da minha observação participante nas atividades promovidas pelo Sintratel, das entrevistas que realizei e 

do contato com outras pesquisas sobre o setor (SELMA BORGHI VENCO, 2006; SELMA VENCO, 2009; 

CLÁUDIA MAZZEI NOGUEIRA, 2006; RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018; RUY BRAGA, 2012). 
68 De acordo com Amana Rocha Mattos e Maria Rovaris Cidade (2016, p. 134) em seu artigo Para pensar a 

cisheteronormatividade na psicologia: lições tomadas do transfeminismo, uma perspectiva cisheteronormativa 

seria aquela “que tem a matriz heterossexual como base das relações de parentesco e a matriz cisgênera como 

organizadora das designações compulsórias e experiências das identidades de gênero; ambas produzindo efeitos 

que são naturalizados em nossa cultura, a partir da constituição de uma noção de normalidade em detrimento da 

condição de anormalidade, produzindo a abjeção e ocultamento de experiências transgressoras e subalternas”. 
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foram dentro do telemarketing, que eu conheci uma menina que trabalhava lá. Acho 

que era [nome suprimido] o nome dela. A gente não trabalhou junto, mas eu tinha 

amigas que trabalhavam com ela e falaram que a [nome suprimido] era muito doida 

e não sei o quê. Aí, eu via ela olhando no espelho assim e achava ela tipo uma 

inspiração para mim, ela era muito maravilhosa. É, mas eu acho que aspectos 

positivos [de trabalhar no setor de telemarketing] é muita essa diversidade que o 

telemarketing te propõe, porque eu sei que é um emprego que nunca vai discriminar 

nada. 

 

 
Fernanda – Sim, é, é bem isso. Eu escutei. Todo mundo fala, na verdade, que o 

telemarketing dá muita oportunidade para pessoas diferentes, né? 

Flávio – Você escutou assim? Pessoas diferentes? 

Fernanda – Exatamente. Pessoas assim que nem você. [Risos de Fernanda e de 

Flávio]. Aí eu falei: “Ah, vou tentar, né?”. 

 

 

Flávio – Entendi. E então, eu queria saber quais que você considera como os 

aspectos positivos do telemarketing? 

Gisberta – Como eu falei a inclusão (...) A inclusão da parte de credo, cor, raça, 

idade. Gênero também. Porque a gente está falando aqui dos contras, mas existem os 
prós. 

 

 

Marsha – Não, acho que assim. É isso mesmo. Acho que é uma. A empresa, no caso 

o telemarketing, é uma empresa que costuma abranger todo tipo de, de pessoas, né? 

No caso de etnia, raça, né? Tudo. É uma empresa que não tem essa coisa de 

distinguir de pessoas. É uma empresa que abrange muitas pessoas, de todo tipo. 

 

Entretanto, alguns relatos das pessoas trans* que entrevistei questionaram, 

contestaram essa aparente abertura das empresas de telemarketing para a diversidade e, 

consequentemente, o seu pretenso acolhimento das diferenças. Por vezes, são essas próprias 

pessoas que afirmam ser o setor de telemarketing inclusivo e diverso que reconhecem os 

limites da aceitação livre de preconceitos, da inclusão de fato e do acolhimento da 

diversidade. Sobretudo ao ponderarem sobre eventuais dificuldades que enfrentaram ou que 

pessoas conhecidas suas enfrentaram para acessar as empresas de telemarketing ou com as 

quais tiveram que lidar para alcançar promoções ou trilharem uma carreira satisfatória no 

setor. Sylvia, por exemplo, afirmou que, na empresa em que trabalhava quando a entrevistei, 

participou de dois processos seletivos para ingresso em seu quadro de empregadas, entretanto 

não foi aprovada em nenhum deles. Ela me relatou acreditar que o motivo da rejeição tenha 

sido o fato de não apresentar o seu documento de identidade com o nome retificado quando da 

realização dos processos seletivos.  

Afinal, em sua terceira tentativa de ingresso na empresa de telemarketing, já com o 

documento de identidade retificado, ela obteve êxito. A transfobia e o cissexismo são 

reforçados como as causas de sua rejeição quando Sylvia afirma que, dificilmente, não era 

aprovada em processos seletivos de admissão em empresas de telemarketing. Em razão de sua 
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considerável experiência profissional no setor; de ter, sempre, alcançado metas; de não ter 

sido nunca demitida por justa causa; e de ter chegado, antes do início do seu processo de 

“transição de gênero”, ao cargo de supervisora. Curiosamente, ou talvez nem tanto assim, ela 

me disse que a mesma pessoa foi responsável pela condução do processo de seleção em suas 

três tentativas. E disse que a pessoa não se recordava dela, pois o intervalo de uma entrevista 

para a outra teria sido de um razoável lapso temporal. Embora ela se lembrasse da pessoa que 

a havia entrevistado. 

 

Sylvia – Comecei a trabalhar em call center aos [idade suprimida]. E nunca saí dessa 

área. (...) Então, sempre trabalhei em call center. Eu acho que é uma área que 

abrange muito pessoas diferentes, pessoas tatuadas, com piercing. Não tem muito 

essa discriminação por orientação sexual. Apesar de que para pessoas trans, é um 

pouco mais complicado, porque para a empresa para qual eu trabalho hoje, a [nome 

da empresa suprimido]. Eu já fiz entrevistas nela outras duas vezes. Acho que foi 

uma no ano de [ano suprimido] e a outra no ano de [ano suprimido]. Nessa época, eu 

já tinha iniciado meu processo de transição. Usava meu nome social. Mas, pelo fato 

de não apresentar na entrevista o RG com o nome de acordo. Eu acho que por isso 
eu não passei, porque na minha... 

Flávio – Gente, que situação... 

Sylvia – Com o mesmo selecionador. Então, a gente sabe que o call center tem 

muitas pessoas LGBTs, mas pessoas trans é um número muito reduzido. E o 

preconceito é maior com a gente, né? Igual eu falei para vocês agora há pouco, a 

gente é minoria da minoria. 

 

 Dandara evidenciou, em uma de suas falas, os contornos dos obstáculos transfóbicos e 

cissexistas que são impostos às travestis e às mulheres transexuais, inclusive, nas próprias 

empresas de telemarketing. A despeito de elas serem, particularmente, “inclusivas” quando 

comparadas às empresas de outros setores do mercado de trabalho formal. Obstáculos que ela 

mesma enfrentou durante alguns anos, no decorrer dos quais compareceu a diferentes 

empresas de telemarketing e a diferentes sites69 destas empresas, sendo em todos eles 

rejeitada ou aprovada, mas nunca convocada para começar a trabalhar. Ela deveria retificar 

seu nome, realizar terapia hormonal, aplicar silicone em seus seios, realizar cirurgia de 

transgenitalização, assim como “ser e agir como mulher” para que pudesse se tornar 

operadora. Estes obstáculos indicam que o acesso se torna mais fácil quanto maior a 

passabilidade da travesti ou da mulher transexual que se candidata à vaga de emprego na 

empresa de telemarketing, numa tentativa de apagamento de elementos anatômicos, estéticos 

e estilísticos indicadores de sua transexualidade ou travestilidade.  

 

 
69 No setor de telemarketing, este é um jargão utilizado para se referir a uma das unidades da empresa de 

telemarketing quando ela possui mais de uma unidade. 
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Dandara – (...) Durante esses [número suprimido] anos, eu fui diversas vezes no 

ramo especificamente de telemarketing, houve diversos tipos de desculpas, né? 

Como por exemplo, “a gente não sabe trabalhar com pessoas do seu tipo”. “Volta 

quando tiver mudado o nome”. “Como posso saber se você é trans?”. “Você tem que 

ser, você fez cirurgia de mudança de sexo?”. 

Flávio – O preconceito era escancarado já no processo seletivo. 

Dandara – Exatamente.  

Flávio – Durante esses [número suprimido] anos então, você fez processos seletivos 

de diferentes empresas? 

Dandara – Diferentes empresas. Acho que eu fiz, totalizando, em uma única 
empresa, em quatro sites diferentes, ou seja, em quatro locais de uma mesma 

empresa. 

Flávio – Em todos eles, você se deparou com a transfobia, com o preconceito já na 

entrevista. 

Dandara – Exatamente. E o que aconteceu? Isso me deixou muito triste. Então, 

durante [número suprimido] anos, então eu passei o que... com o dinheiro que eu 

peguei da outra empresa [da qual havia sido demitida], eu fui correndo atrás das 

coisas que eu, realmente, precisava para eliminar as desculpas, então, da sociedade. 

Flávio – Entendi. 

(...) 

Dandara – Só no final de [ano suprimido] [Dandara conseguiu a retificação de seu 
nome depois de ter que travar dois processos judiciais]. Aí, simplificando, durante 

esse todo esse período eu fui, né... para, tentando entrar em telemarketing. Várias 

desculpas. Não consegui. Então, quando eu consegui retificar o nome. Eu já tinha 

conseguido retificar o nome. Fiz a cirurgia da prótese mamária, né?  

Flávio – Uhum. 

Dandara – Então, já tinha eliminado ali 90% da transição em si, né? 

(...) 

Dandara – Comigo sim. Porém, todas essas empresas [de telemarketing] que eu fui 

fazer entrevistas, tinha trans lá dentro trabalhando. Então, não era algo assim que era 

a primeira trans. 

(...) 
Dandara – Isso. Aí, depois eu fui na [nome da empresa suprimido]. Na [nome da 

empresa suprimido], foi no ano passado. Eu, basicamente, fiz sete entrevistas na 

[nome da empresa suprimido] e passei nas sete e não entrei. 

Flávio – Por quê? Qual foi a desculpa da empresa para impedir você de entrar? 

Dandara – Não, eles, literalmente, não davam desculpa. 

 

 A passabilidade não só possibilitaria a atenuação ou a mitigação da discriminação 

transfóbica e cissexista sentida por travestis e mulheres transexuais em sua tentativa de acesso 

às empresas de telemarketing ou no espaço destas empresas quando conseguiriam acessá-lo, 

como também a atenuação e a mitigação da discriminação sofrida e enfrentada por homens 

trans. Em uma de suas falas, Alan evidencia que, a partir do momento em que ganhou certa 

passabilidade como homem cis, por ostentar barba e voz grossa, já não era alvo de tantos 

confrontamentos por parte de homens cis que eram seus colegas de trabalho na empresa de 

telemarketing, em razão da utilização do banheiro masculino. Tampouco seria interpelado, 

não ao menos na mesma frequência em que era anteriormente, por seu nome de registro ou 

por palavras e expressões flexionadas no feminino. 

 

Alan - Quando eu completei [número suprimido] meses de hormonização, já tava 

com barba, minha voz já tinha começado a engrossar, o pessoal começou a parar de 
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pegar no meu pé, me esqueceram praticamente, né? Simplesmente olhou assim e 

falou: “É um menino normal, comum”. Então, todo mundo me tratava normal. 

 

Dandara relatou que sabia da existência e da presença de travestis, mulheres 

transexuais e homens trans trabalhando nas empresas em que tentou, por vezes reiterada e 

repetidamente, ingressar. Algumas dessas pessoas eram suas amigas inclusive. E, ainda, que 

fosse aprovada no processo seletivo, nunca era convocada para assumir a vaga e para começar 

a trabalhar. Mas, então, por que algumas mulheres transexuais e travestis conseguem acessar a 

operação e outras tantas não? Ou, ao menos, só o conseguem depois de muitas tentativas e em 

razão de muita persistência? A questão da passabilidade como mulher cis conseguiria 

responder, por completo, essas perguntas? 

 

Dandara – (...) Eu entreguei um currículo [em uma empresa de telemarketing]. Na 
época, se entregava currículo. E a pessoa rasgou o currículo na minha frente. 

Flávio – Por quê? Ela falou alguma coisa? Só rasgou e não falou nada? 

Dandara – Não, só rasgou. E eu falei: “Ah tá bom, não tem problema. Eu tenho mais 

dois pacotes de sulfite aqui com currículo”. Cheguei no outro guarda e entreguei, aí 

o outro guarda olhou para mim e começou a dar risada, porque um tinha rasgado e aí 

eu entreguei para o outro. Aí a pessoa falou: “Ah, a gente vai jogar fora”. Aí, eu falei 

“Não tem problema. Você quer jogar fora? Quer fazer aviãozinho?”. Tirei todos os 

currículos e coloquei em cima da mesa deles, aí eu falei: “Acho que você vai 

precisar de uns três lixos para jogar isso fora”. 

Flávio – Gente do céu, que situação, viu. 

Dandara – Foi. E o que acontece. Lá dentro, trabalha uma pessoa, amigo meu de 
infância, né? Na época, era denominada como ela, e ele se descobriu trans, homem 

trans. E eu ajudei ele a retificar o nome dele. E ele trabalha na [nome de bairro da 

cidade da região metropolitana de São Paulo suprimido], né? Então, foi uma 

situação, assim, complicada para mim. Tanto é que quando eu fui fazer entrevista 

esse ano, eu jurei que seria minha última entrevista. Que se eu não passasse, eu ia, 

de fato, cair no mundo. E aconteceu que eu entrei. 

 

Dandara é uma mulher negra, como ela, inclusive, se autodeclarou quando a 

entrevistei. Por mais que ela não tenha apontado o racismo especificamente neste episódio 

pavoroso que relatou. É muito difícil, ao menos para mim, deixar de imaginar e considerar 

que aquilo pelo que passou não tenha sido um exemplo de racismo, um racismo transfóbico, 

um racismo cissexista ou, se preferirem, de transfobia racista ou cissexismo racista. É 

impossível dizer até que momento, apontar qual ação ou qual conjunto de ações tenha sido 

racista e qual teria sido transfóbico e cissexista. Se foi o ato de rasgar o seu currículo 

praticado por um dos guardas. Se foi a risada debochada. Se foi a fala do outro: “Ah, a gente 

vai jogar fora”. Ou se foram os olhares e outras ações que marcaram o episódio, mas que, 

possivelmente, não foram lembrados e contados em nossa conversa. Na empresa em que 

Dandara fora entregar seu currículo, havia um amigo seu, um homem trans, trabalhando. Por 

que, então, ela também, enquanto mulher transexual negra, não poderia trabalhar lá? 
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Os guardas para os quais Dandara entregou seus currículos poderiam ser novos 

funcionários na empresa ou, também, poderiam já ser empregados antigos. Isso, 

possivelmente, nunca saberemos. Mas tampouco importa, ao menos penso eu. O 

comportamento discriminatório praticado pelos guardas me lembra algo que Gisberta, a 

própria Dandara e Marsha disseram nas conversas que tive com elas: não basta a empresa se 

dizer inclusiva em relação a pessoas trans*, mas deve investir na formação de suas 

empregadas para que as identidades de gênero autodeterminadas de pessoas trans* sejam 

respeitadas nos espaços da empresa.  

Então, repito. Pouco importa se os guardas eram funcionários recém-contratados ou 

tinham anos de empresa. A empresa, que se pretendia e dizia inclusiva, e particularmente 

inclusiva em relação a pessoas trans*, deveria ter realizado, ter ministrado, realizar e ministrar 

cursos e treinamentos sobre a importância do respeito e do reconhecimento das identidades de 

gênero autodeterminadas de pessoas trans*. E fiscalizar se elas seriam respeitadas, 

reconhecidas. Estes seriam deveres jurídicos, constitucionais e legais, da empresa, conforme 

será possível concluir a partir de reflexões que serão elaboradas mais à frente neste mesmo 

texto (aguardem, por favor). Talvez a empresa até tenha promovido tais cursos e 

treinamentos, mas pelo que conversei com Dandara e com outras pessoas, isso parece um 

tanto quanto improvável. 

 

Dandara – (...) Hoje, eu tô trabalhando. Porém, eu vejo que é o seguinte, é muito 

instável quando as empresas falam: “Nós contratamos trans”. Porque a verdade é 

todas as empresas contratam trans. Quem não vai contratar é a pessoa que está te 

entrevistando. Então, deveria ter mais pessoas que entendessem que trans não é uma 

identidade, é uma característica física, como a minha cor negra e a sua cor. 

 

Dandara relatou que a sua transexualidade não seria uma identidade, mas sim “uma 

característica física”, uma característica de seu corpo. Esta sua fala pode ser, então, 

interpretada como uma negação da transexualidade como identidade, o que, de certa forma, 

destoaria das construções e ponderações de ativistas e teóricas trans*, inclusive aquelas com 

quem venho dialogando neste texto. Ou poderia ser encarada, ainda, como uma forma de 

chamar atenção para a materialidade corporal do gênero. Para a dimensão corporal, concreta 

do gênero, que seria visível e perceptível tal qual a cor de sua pele, a sua raça. 

Mas teria Dandara tido um de seus currículos jogado fora bem na sua frente, escutado 

uma risada debochada e que os seus outros currículos, que porventura deixasse ali, seriam, 

também, descartados caso ela fosse branca? Gisberta, que é conhecida de Dandara (foi até 

Dandara que intermediou meu contato com Gisberta), fez a seguinte constatação a respeito da 
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amiga. Constatação que reforça este meu entendimento de que Dandara era vítima em suas 

tentativas de ingressar no setor de telemarketing de uma discriminação interseccional, que 

conjugava transfobia, cissexismo e racismo de formas complexas e diversas, além de 

classismo: 

 

Flávio – Uhum. E além dos casos que você relatou de ter sofrido transfobia, 

discriminação. Você presenciou ou soube de outros casos de mulheres trans ou de 

homens trans que sofreram? 

Gisberta – A Dandara, né? Ela fez vários processos seletivos, passou, mas negra, 

trans, periférica não era o perfil da empresa. Então, por várias empresas, ela não 

passou. Aí nessa última que ela entrou a... agora, a [nome da empresa suprimido], 

ela teve uma entrada e está fazendo um trabalho excepcional. 

 

Quando se afirma, tão somente, que as empresas de telemarketing contratam, acolhem 

e incluem pessoas trans*, pode-se, também, dissimular, ocultar que as oportunidades 

profissionais possibilitadas a essas pessoas dentro dessas mesmas empresas são e serão um 

tanto quanto limitadas. As falas de Gisberta e Sylvia apontam para a relegação das pessoas 

trans*, no espaço das empresas de telemarketing, à operação, à função de operadoras. 

Dificilmente, as pessoas trans* conseguem se tornar supervisoras, coordenadoras, gerentes, 

gerentes-gerais, superintendentes, diretoras, presidentas das empresas de telemarketing nas 

quais trabalham: 

 

Gisberta – Como eu te falei, eu tenho vocação para o negócio. Eu gosto do que eu 

faço, mas não foram anos fáceis, né? Foram anos bem, bem difíceis. Apesar de a 

gente ter uma visão de fora que o call center, o telemarketing é inclusivo, inclui as 

pessoas de todas as idades, raças, credos, religião e sexo. Não é bem assim, né? A 

gente olha isso até a primeira página, quando você pensa em galgar uma carreira ou 

se estabilizar no telemarketing, aí a conversa muda e aí eu passei isso na pele nos 
últimos anos. 

 

 

Sylvia – E agora, ao longo de toda a minha história no telemarketing, eu só conheci 

uma supervisora [transexual], conheci não, eu ouvi falar dela. Assim, que eu tinha 

entrado na empresa, na [nome da empresa suprimido], na empresa que o pessoal 

sabia que eu era trans, porque eu, ainda, não tinha retificado os documentos, 

falaram: “Nossa, saiu mês passado uma supervisora maravilhosa que era trans 

também, que já tinha feito até a cirurgia e tal”. Então, foi a única que eu ouvi falar. 

Eu nunca vi uma trans ou transexual em cargo de gestão, supervisora, coordenadora. 

Não, nunca vi. Eu teria a oportunidade também, mas eu não quis, porque eu já fui 
supervisora. Foi antes da minha transição, ok? Mas eu já era aquele menino que as 

pessoas sabiam que era diferente. 

Flávio – Entendi. 

Sylvia – Eu tinha um cabelo comprido, né? Então, é isso que acontece. Nunca vi 

pessoas trans em cargo de gestão. 

Flávio – Entendi. Você nunca chegou a fazer processo seletivo para virar gestora ou 

coordenadora? 

Sylvia – Não, depois da transição não. Só antes. Antes eu consegui. 

Flávio – Entendi. 

Sylvia – Hoje ainda não tentei. Não tive vontade. 
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 Além disso, mesmo em empresas que afirmam acolher pessoas trans* e adotarem 

políticas de respeito e reconhecimento de suas identidades de gênero autodeterminados, 

percebe-se, através das falas das pessoas com quem conversei, que não possuem preparo (e 

tampouco disposição e interesse reais e efetivos) para lidar com as demandas e as 

reivindicações específicas dessas pessoas (sejam elas referentes ao ambiente de trabalho ou, 

também, relativas às suas vivências em outros espaços sociais) e, assim, atendê-las. Dandara, 

por exemplo, apontou que, na empresa em que trabalhava à época de nossa conversa, algumas 

orientações seriam repassadas quando da realização do treinamento, como a concernente ao 

direito à utilização de nome social nos atendimentos telefônicos e ao uso do banheiro 

correspondente à sua identidade de gênero. 

Ainda de acordo com Dandara, quando a pessoa ingressava na empresa, costumava-se 

indicar que ela se aproximasse de uma outra pessoa trans* que, também, trabalhasse ali para 

que, eventualmente, a ajudasse a retificar o nome, ter acesso a hormonioterapia e a outros 

serviços de saúde e de outras ordens caso fosse do interesse da pessoa. De modo que as 

empresas não passariam este tipo de informação a despeito de, por exemplo, cobrarem das 

pessoas trans* a retificação de seus nomes no registro civil. 

 As empresas de telemarketing são, assim, espaços sociais, real e efetivamente, 

inclusivos, acolhedores e abertos para pessoas trans*? A sua pretensa inclusão, o seu pretenso 

acolhimento não encobririam ou dissimulariam a exploração e a potencialização da 

discriminação transfóbica e cissexista para aproveitamento da força de vida de corpos e 

sujeitas que poderiam ser, assim, sujeitas a uma exploração absurda e desumana, mesmo 

porque o status de humanidade (JUDITH BUTLER, 2006) de tais corpos e sujeitas seria um 

tanto quanto social e juridicamente questionável ou, mesmo, contestado? Às vezes, perguntas 

podem nos dizer muito mais do que afirmações. 

 

3.5 Alguns dos desafios de se “transicionar” dentro da empresa de telemarketing 

 

As manifestações de transfobia e cissexismo nas empresas de telemarketing sofrem 

variações a depender de uma infinidade de fatores. Dentre eles, o estágio da “transição de 

gênero” em que a pessoa trans* se encontra. Mas o que significa e representa “transicionar”? 

Em seu ensaio Ciudadanía en transición (Cidadania em transição), que integra o livro Un 

apartamento en Urano (Um apartamento em Urano), Paul B. Preciado (2019, p. 214) afirma 

que a “[t]ransição é o nome que se dá ao processo que, supostamente, leva desde a 
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feminilidade até a masculinidade (ou vice-versa) através de um protocolo médico e legal de 

redesignação da identidade de gênero”70. O que indicaria “o trânsito de um estado a outro”, 

como se ambos os gêneros, ambas as identidades de gênero fossem “entidades ontológicas e 

não biopolíticas”; quando, na verdade, a transição designaria a mudança de “um aparato de 

produção da verdade para outro”71 (PAUL B. PRECIADO, 2019, p. 214). 

A categoria de “transição de gênero”, criticada por Paul B. Preciado (2019), informa e 

sustenta o processo transexualizador do sistema único de saúde brasileiro, conforme indica 

uma das justificativas da portaria (portaria número 2.803, de 19 de novembro de 2013) que 

institui tal processo: “estabelecer padronização dos critérios de indicação para a realização 

dos procedimentos previstos no Processo Transexualizador, de transformação do fenótipo 

masculino para feminino e do feminino para o masculino”. Ela pressupõe, assim, que a 

mudança de gênero perpassa a transformação da anatomia e da fisiologia dos corpos 

humanos, a mudança do sexo. De feminino para masculino. Ou masculino para feminino. 

Dissimulando, assim, o caráter performativo do gênero e do próprio sexo (JUDITH BUTLER, 

2003), assim como que nós, pessoas cis, temos que construir e transformar nossos corpos 

(PAUL B. PRECIADO, 2018) e que temos que atuar, contínua e reiteradamente, de acordo 

com as prescrições normativas sociais que determinam como devemos viver nossas vidas a 

depender de nosso sexo, de nosso gênero (JUDITH BUTLER, 2003; JUDITH BUTLER, 

2018a). 

Essa categoria de “transição de gênero” representa uma tentativa de cerceamento das 

possibilidades de se viver e de se transitar. O estado brasileiro (ou alguns dos estados 

brasileiros) até nos permitiria(m) um trânsito de gênero, mas desde que ele seja (ou aparente 

ser) unidirecional e desde que se conforme aos protocolos e prescrições jurídicos e médicos 

que ele(s) mesmo(s) prevê(eem). Além disso, a categoria de “transição de gênero” 

representaria uma estratégia social, estatal e legal de enquadramento das pessoas trans* em 

categorias generificadas específicas, que seriam as mais próximas e similares possíveis 

daquelas e àquelas tidas por ideias para as pessoas cis, para não comprometer a integridade e a 

coerência das percepções sociais de sexo e gênero. Ela representaria uma criação ou uma 

figura sustentada e legitimada pelo direito, pelo estado para suspender a condição cidadã das 

 
70 Trecho original: “Transición es el nombre que se da al proceso que supuestamente lleva desde la feminidad a 

la masculinidad (o viceversa) a través de un protocolo médico y legal de reasignación de identidad de género.” 

(PAUL B. PRECIADO, 2018, p. 214). Tradução livre pelo autor. 
71 “Trecho a partir do qual as citações foram extraídas: “Ambas expresiones parecen indicar un tránsito de un 

estado a otro, a la vez que acentúan el carácter temporal y por tanto pasajero del proceso. Sin embargo, el 

proceso de transición no se lleva a cabo desde la feminidad a la masculinidad (puesto que ambos géneros no 

tienen entidad ontológica sino biopolítica), sino más bien desde un aparato de producción de verdad a otro.” 

(PAUL B. PRECIADO, 2018, p. 214). Tradução livre pelo autor. 
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pessoas trans* até que se tornem passáveis, bem como para que, quando se tornem passáveis, 

sejam menos cidadãs do que as pessoas cis (PAUL B. PRECIADO, 2019, p. 213-215). 

Apesar destas e de outras críticas que se pode elaborar a respeito da categoria de 

“transição de gênero”, ao longo do texto venho a utilizando e continuarei a utilizá-la, em 

razão da consagração de seu uso nos movimentos sociais de pessoas trans* e entre as pessoas 

trans*. Mas enfim, feitas as devidas problematizações em torno dessa categoria, quais seriam 

os desafios de se “transicionar” dentro de uma empresa de telemarketing?  

Alan começou a sua “transição de gênero” quando já se encontrava trabalhando em 

uma empresa de telemarketing. De acordo com o que me relatou, ele fora o primeiro homem 

trans de sua empresa. Ao menos, o primeiro a se assumir, publicamente, como homem trans, 

pois haveria outros homens trans que não teriam a coragem de, também, se assumirem. Não, 

ao menos, naquele espaço. Ao contar para uma gerente da empresa em que trabalhava que 

estava em um processo de “transição de gênero”, Alan foi questionado do que a empresa e 

suas colegas deveriam fazer diante dessa informação. 

Este questionamento poderia, a princípio, revelar uma preocupação com o atendimento 

de suas demandas e, assim, uma forma de reconhecimento da sua identidade de gênero 

autodeterminada. No entanto, pareceu, ao menos para mim, revelar uma falta de 

conhecimento ou de efetiva preparação em acolher pessoas trans*, por parte da empresa, em 

seu quadro de empregadas. O que seria particularmente preocupante, considerando que a 

empresa em questão já empregava mulheres transexuais. Tampouco o fato de Alan ter sido a 

primeira pessoa trans* a começar a sua transição “do zero” na empresa justificaria tamanho 

despreparo ou a inexistência de orientações básicas de quais atitudes se adotar.  

Entretanto, o questionamento poderia, ainda, indicar um desconhecimento da própria 

possibilidade de existência de homens trans*, de identidades de gênero transmasculinas, 

considerando, como afirmado por Camilo Braz e Érica Renata de Souza (2016, p. 19) no 

artigo A emergência de homens trans como sujeitos de direito no Brasil contemporâneo – 

demandas, avanços e retrocessos, que “é recente, no Brasil, o processo de visibilidade de 

homens trans como sujeitos políticos”. 

 

Alan – Só que aí eu resolvi falar. Aí, eu cheguei numa gerente da gente (...) Aí, eu 

peguei e falei para ela: “Olha, eu não sei se você sabe, mas eu tô passando por um 

processo de transição. Se você quiser eu te explico tudo direitinho, como que 

funciona para você entender um pouco”. E aí ela pegou e falou: “Eu sei, não tal.”. 

Aí, ela pegou e falou: “Tá, mas e agora? Como que a gente vai fazer?”. E eu peguei 

e falei para ela: “Olha, primeiro lugar, banheiro, eu não utilizo mais o banheiro 

feminino, eu não entro mais no banheiro feminino. Assim, eu tenho um laudo do 
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meu médico”, que até então eu já tinha passado no médico, e eu tive que levar o 

laudo para eles, que eu achei isso um absurdo, mas tudo bem. 

Flávio – Eles cobraram que você apresentasse laudo?  

Alan – Não, não me cobraram, mas eles não tinham entendimento. 

Flávio – Eles não entendiam a situação, apesar de já terem mulheres trans na 

empresa. 

Alan – Sim, porque essas mulheres trans já tinha tipo passado pela transição de 

documentação e tudo o mais. 

Flávio – Ah entendi. 

Alan – Então, eu fui o primeiro que, literalmente, começou do zero a transição, a 
transição ali dentro. 

(...) 

Alan – (...) E aí ela pegou e falou para mim: “Não, tudo bem, eu te dou total apoio, 

você sabe que não vai ser fácil, vão falar, vão olhar, mas qualquer coisa...”. (...) Aí, 

ela pegou e falou referente ao crachá da empresa que eu poderia tá mudando e tudo 

o mais. Aí, eu fui e mudei meu crachá da empresa. Aí, depois, ela também me 

ajudou a mudar o nome no atendimento, para mim não atender mais com o nome de 

registro, mas sim com o nome mesmo. Não vou falar nome social, porque eu acho 

isso ridículo. Nome social é o meu nome. 

 

 Diante da falta de “entendimento” da empresa, Alan cogitou e propôs até apresentar o 

laudo médico que atestaria ser ele um homem trans para que a empresa e as pessoas que lá 

trabalhassem “compreendessem” a sua situação, a sua transexualidade, expondo assim a 

violência a qual fora submetido em seu desafio de “transicionar” no âmbito da empresa de 

telemarketing em que trabalhava. Ele me disse, também, que a sua pretensão em apresentar o 

laudo à empresa constituía uma espécie de estratégia de defesa prévia frente a pessoas que 

pudessem questionar o porquê de ele utilizar o banheiro dos homens, ter de ser tratado no 

masculino ou chamado de Alan. Ele estava se antecipando a eventuais episódios transfóbicos 

e cissexistas pelos quais temia e imaginava que passaria e pelos quais, infelizmente, passou. 

Afinal, a sua palavra, a sua autopercepção, a autodeterminação de sua vida não bastariam, ele 

precisaria se fazer respeitado, fazer sua identidade de gênero autodeterminada ser respeitada 

através da autoridade médica que assinaria seu laudo. 

Um outro aspecto que me chamou atenção na fala de Alan foi o seguinte: a gerente 

que lhe ajudou no processo de “transição” dentro da empresa, pessoa pela qual ele 

demonstrou uma grande consideração e respeito, disse que assumir a sua transexualidade no 

ambiente de trabalho não seria um processo fácil. Não seria fácil ou, pelo menos, mais fácil se 

houvesse políticas empresariais efetivas de respeito às identidades de gênero 

autodeterminadas de pessoas trans*, se houvesse atividades, treinamentos e cursos que 

incentivassem e demonstrassem a importância do respeito às pessoas trans*? 

 João, também, iniciou o seu processo de “transição de gênero” quando trabalhando em 

uma empresa de telemarketing. Entretanto, o seu processo foi muito diferente do vivenciado 

por Alan. Antes mesmo que ele se assumisse como homem trans formal e publicamente na 
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empresa, ele me disse que as pessoas com quem trabalhavam com ele já sabiam que ele era 

um homem trans, até porque ele já havia trocado seu nome nas redes sociais. Além disso, ele 

já vinha conversando a esse respeito com pessoas próximas a ele. Ele relatou que uma pessoa 

que seria sua chefa questionou se ele não revelaria sua transexualidade para as pessoas da 

empresa e o que ele estava esperando para tornar esta informação pública na empresa. Uma 

outra colega de trabalho conversou com ele e disse que teria orgulho e que poderia contar com 

sua ajuda para retificação de informações pessoais suas no sistema da empresa, bem como 

caso enfrentasse qualquer tipo de problema ou dificuldade em razão de discriminação.  

Essas duas interpelações o fizeram pensar e o incentivaram a informar, na empresa, de 

que se encontrava em um processo de “transição de gênero”, motivo pelo qual solicitou a 

mudança de seu nome dentro da empresa. João se sentiu acolhido, abraçado e protegido em 

sua empresa de telemarketing. Quando perguntado se havia sido vítima de algum tipo de 

discriminação na empresa, ele me disse que não. Quando João se assumiu como homem trans, 

ele ocupava o cargo de coordenador de uma operação, tendo entrado na empresa como 

operador.  

Entretanto, ele ponderou, questionado por mim se saberia de algum episódio de outra 

pessoa que teria sofrido algum tipo de discriminação na empresa, que uma travesti teria sido 

vítima de discriminação por não ser uma pessoa passável, tendo de lidar com “piadas” 

transfóbicas e cissexistas em suas redes sociais, no trajeto entre a empresa e o metrô por parte 

de colegas de trabalho. Isso impediria, na perspectiva de João, uma atuação da empresa diante 

desses episódios. Segundo ele, a própria travesti se defenderia das ofensas. Quando era vítima 

de discriminação dentro da empresa, havia reprimendas às pessoas que a ofendiam.  

Todavia, se a empresa não pode ser totalmente responsabilizada pelos 

comportamentos de suas empregadas, como chamou minha atenção João, até porque isso 

ignoraria que essas pessoas transitam, formam e são formadas em outros espaços sociais. A 

empresa, também, não pode se eximir de sua responsabilidade de investir em e proporcionar 

cursos e treinamentos a fim de promover um ambiente de trabalho nos quais as identidades de 

gênero autodeterminadas de pessoas trans* sejam respeitadas. 

 

3.6 “De grãozinho em grãozinho que a gente vai conseguindo construir o nosso respeito 

como ser humano que somos”: episódios de transfobia e cissexismo envolvendo nomes 

 

A existência ou não de políticas empresariais de reconhecimento e respeito ao nome 

social, ao nome autodeterminado de pessoas trans* varia, drasticamente, de uma empresa de 
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telemarketing para outra na região metropolitana de São Paulo. De acordo, sobretudo com os 

relatos das mulheres transexuais que entrevistei, o direito à utilização do nome social no 

ambiente de trabalho seria assegurado em algumas delas. Em muitas outras, todavia, tal 

direito não seria garantido às pessoas trans*, apesar de suas investidas individuais e coletivas 

para conquistá-lo. Em outras ainda, parecia não haver qualquer institucionalização do direito 

ao nome social ou de políticas de reconhecimento e respeito das identidades de gênero 

autodeterminadas de pessoas trans*, de modo que o direito ao nome social seria conquistado 

por algumas pessoas a partir de suas reivindicações e lutas persistentes, enquanto vedadas a 

outras, a despeito de sua mobilização para, igualmente, conquistá-lo. 

Mesmo nas empresas em que o nome social seria assegurado ou em que se conquistou 

esse direito a despeito da inexistência de políticas institucionais de reconhecimento dele, não 

se sabe ou se tem qualquer garantia de que ele será, sempre, respeitado. Seja por colegas de 

trabalho ou pela própria empresa, representada por seus departamentos de gestão de pessoas e 

de tecnologia da informação. Além disso, como a utilização do nome social é regulada a nível 

da empresa, cada empresa pode estabelecer diferentes pré-requisitos para que uma pessoa 

trans* utilize seu nome social no ambiente de trabalho e, assim, tentar estabelecer diferentes 

controles de suas transexualidades e travestilidades. 

Em uma das empresas em que Sylvia trabalhou e na qual utilizava crachá com nome 

social e o tinha respeitado normalmente por colegas de trabalho, uma supervisora a chamou, 

certa vez, por seu nome de registro. Em razão da violência deste ato, Sylvia judicializou o 

caso de transfobia e cissexismo do qual havia sido vítima, obtendo vitória e, inclusive, 

indenização. Ela, ainda, me relatou que, apesar de não ter ganhado a indenização no montante 

pretendido, ficou “com a sensação de dever cumprido, porque eu acho que essas coisas, a 

gente não pode deixar passar”. Afinal, em sua perspectiva, “quando a gente deixa as coisas 

passar, as coisas vão continuar acontecendo. São questões pequenas e de grãozinho em 

grãozinho que a gente vai conseguindo construir o nosso respeito como ser humano que 

somos”. 

Brenda foi uma das pessoas que relatou ter tido que lutar para conquistar seu direito ao 

reconhecimento e ao respeito de seu nome social no ambiente de trabalho. Ela teve que lutar, 

na empresa em que trabalhava, para utilizar o nome social nos atendimentos telefônicos, para 

fazer constá-lo em seu crachá e para que pudesse tirar uma nova foto para o seu crachá. De 

acordo com ela, “[n]inguém falou assim: ‘Olha, você tem o direito de ter o seu nome social no 

crachá, você sabe disso. Você tem o direito de usar o banheiro, você sabe disso, né?’. Não, 
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ninguém nunca me falou isso e eu acho que até hoje a [nome da empresa suprimido] não fala 

sobre isso (...)”. 

Brenda afirmou que, sobretudo no início de sua transição de gênero, era muito 

desrespeitada. As pessoas insistiam em lhe chamar pelo nome de registro e interpelá-la por 

palavras flexionadas no masculino. Antes, ela relevava essas situações, pois acreditava que tal 

comportamento estaria relacionado ao fato dessas pessoas a terem conhecido antes de sua 

“transição de gênero”. Depois de uma conversa com uma amiga, entretanto, ela percebeu que 

essas atitudes de desrespeito à sua identidade de gênero autodeterminada não seriam 

justificáveis e que as pessoas deveriam reconhecê-la como Brenda, como a mulher que ela é. 

  
Brenda – (...) No começo, foi muito complicado as pessoas me desrespeitavam 

muito, mas eu não entendia aquilo como um desrespeito. E aí, eu ficava passando 

pano, sempre justificando o ato das pessoas. Hoje, eu entendo que era algo que eu 

fiz de muito errado, mas eu... pode falar. 

Flávio – Mas as pessoas ficaram te chamando pelo nome de registro, no masculino? 

Brenda – Pelo nome de registro, no pronome masculino e eu ficava tipo: “Ah não, 
mas ela me conheceu desse jeito. Então, não posso ficar cobrando”. E aí, eu lembro 

que eu conversei com uma amiga minha chamada [nome suprimido] e ela me falou 

assim: “Você não pode ficar se constrangendo, chamando a atenção das pessoas”. E 

aí, foi que eu entendi que não é eu que tenho que me adequar a essas pessoas. Essas 

pessoas que precisavam se adequar a mim. 

 

 Fernanda trabalhava na mesma empresa de Brenda. No entanto, não foi permitido a ela 

que seu nome social fosse estampado em seu crachá, tal como fora permitido à Brenda. 

Fernanda me disse, assim como o fez Brenda, que a empresa na qual ela e Brenda 

trabalhavam não informou, em nenhum momento, que ela teria direito a utilizar seu nome 

social no ambiente de trabalho. De acordo com Fernanda, no dia em que foi entregar seus 

documentos para ingressar na empresa, indagou se poderia utilizar o nome social em seu 

crachá e a pessoa do departamento de gestão de pessoas que lhe atendia respondeu 

negativamente. Este acontecimento reforçou a minha percepção de que algumas empresas não 

possuem políticas institucionais de respeito e reconhecimento às identidades de gênero de 

pessoas trans*. 

Fernanda disse ser chamada por seu nome social por parte de colegas de trabalho, 

mesmo porque é assim que ela se apresenta, até porque é quem ela é. Embora seu supervisor a 

tenha chamado pelo nome de registro e interpelado com palavras flexionadas no masculino 

algumas vezes. Ela afirmou que anda pelo espaço da empresa com o crachá à mostra, 

entretanto o faz de modo que a frente do crachá fique virada para trás, para que ninguém 

conheça seu nome de registro. Além disso, ela relatou não ter tentado reverter por outros 
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meios e recurso a outras pessoas a decisão de não poder utilizar seu nome social em seu 

crachá, por estar próxima a conseguir a retificação do seu nome em seus documentos. 

 

Flávio – E quanto a nome social também, eles... é tranquilo? Eles informam que é 

seu direito usar nome social? 
Fernanda – Não. Que nem no, no dia lá do... que eu fui entregar os documentos, eu 

perguntei. A mulher falou que não podia. 

Flávio – Usar o nome social? 

Fernanda – É. 

Flávio – O quê? A mulher do RH? 

Fernanda– É, ela falou que eu não podia usar no crachá, né? Porque aí, tando no 

crachá, eu imaginei que todo mundo fosse já me chamar do meu nome. Só que, 

graças a Deus, não precisou, porque eu só falei: “Meu nome é Fernanda”. E todo 

mundo me chama de Fernanda. 

Flávio – Mas no crachá não é Fernanda? 

Fernanda – Não. No crachá não é Fernanda e nem no, no negócio lá, no sistema 

deles. 
Flávio – Sério, Fernanda? 

Fernanda – Sério. Ela falou que não podia. Aí, eu deixei para lá, porque tipo eu já 

estou com os documentos todos prontos [para retificação do registro civil], só falta o 

negócio lá dos 10 tabelionários e pagar a taxa final mesmo. 

Flávio – Entendi. 

(Trecho inaudível por causa de moto passando) 

Flávio – Ah entendi. Então, você não recorreu a ninguém para reverter essa decisão? 

E você não precisa andar de crachá na empresa? 

Fernanda – Preciso. É, todo mundo precisa. 

Flávio – Aí, você anda com o crachá? 

Fernanda – O meu, eu ando com crachá virado para trás, porque eu não quero que 
ninguém veja o meu nome. 

 

 Amanda relatou que a maioria das empresas pelas quais passou possuía políticas de 

reconhecimento e respeito ao nome social de pessoas trans*, com exceção de apenas uma 

delas, que, de acordo com ela, estaria na fase de implementação de tal política. Em uma 

dessas empresas em que ela tinha o seu nome social respeitado, Amanda disse que, em 

determinado momento, quando houve a implementação de um aplicativo que colhia as 

informações dos dados cadastrados no sistema do departamento de gestão de pessoas, o seu 

nome de registro se tornou público, o que lhe fez procurar o departamento de gestão de 

pessoas para criticar o acontecido e exigir providências para que o problema fosse 

solucionado.  

 Amanda me disse, também, que, antes da retificação do nome em seus documentos, 

utilizava o seu nome de registro para realizar os atendimentos telefônicos na operação. Por 

acreditar que ninguém teria obrigação de chamá-la por seu nome social. Por acreditar não ter 

como provar ser quem ela dizia ser. Assim como por acreditar que dessa forma seria melhor. 

E, depois de algum tempo, por se acostumar a fazê-lo. Sua fala pareceu transparecer a 

percepção de que o documento de identidade é uma espécie de prova ou de atestado de quem 

determinada pessoa é, diz ser e pode ser. 
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Flávio – Ah entendi. E eu queria saber em relação a clientes, consumidores, como é? 

Amanda – Então, é tranquilo. Tirando um, alguns acabam confundindo a voz. Às 

vezes é ela, às vezes é ele. Mas não. Antes eu tinha muito, no início, na época da 

[nome da empresa A suprimido], na época da [nome da empresa B suprimido] 

também, eu usava meu nome anterior, porque eu não me achava na obrigação de 

utilizar o meu nome social. Então, na linha eu gostava de utilizar meu nome anterior, 

que era [nome suprimido]. Então, eu gostava muito de, na linha, deixar dessa forma. 

E acabava acostumando assim. Eu usava mesmo. 
Flávio – Hoje você usa Amanda? 

Amanda – Sim. 

Flávio – E nenhuma empresa pediu que você usasse outro nome diferente do seu 

nome? 

Amanda – Não. Na verdade, me questionavam por que que eu usava [nome 

suprimido] sendo que eu era Amanda. 

Flávio – Entendi. 

Amanda – Só que eu achava melhor, na parte profissional, eu era o [nome 

suprimido] dentro da linha. 

(...) 

Amanda – Então, só que, na verdade, é a mesma coisa de sociedade, eu achava que 
ninguém tinha a obrigação de me chamar de Amanda até que eu não tinha um 

documento retificado. Agora eu já entendo que as pessoas têm a obrigação. Então, 

que nem as pessoas, hoje em dia, que me conhecem desde criança, eu ensino que 

não é mais [nome suprimido], é Amanda, porque eu mudei o nome. Eu acho que, 

porque é como se a pessoa me perguntasse: “e seu documento, cadê? Tá como?”. 

Então, é como se eu, automaticamente, usasse o nome social e a pessoa soltasse uma 

piada: “mas qual é o seu nome no documento?”. E hoje em dia eu tipo posso mostrar 

meu nome no documento. É o que eu estou dizendo. 

 

Alan compartilhou comigo, também, alguns dos episódios transfóbicos e cissexistas 

envolvendo o desrespeito ao seu nome autodeterminado e à sua identidade de gênero 

autodeterminada pelos quais passou na empresa de telemarketing na qual trabalhava à época 

de nosso encontro. Uma pessoa que foi sua supervisora em uma das operações em que 

trabalhou insistia em lhe chamar pelo nome de registro e, também, por substantivos e 

pronomes flexionados no feminino, apesar de ela tê-lo conhecido por seu nome 

autodeterminado. Tal insistência fez Alan desconfiar que foi através do sistema onde se batia 

ponto que ela teria descoberto seu nome de registro. Alan comentou, inclusive, que no sistema 

só constava seu nome de registro. Ele questionou a empresa por que não poderia constar seu 

nome de verdade, seu nome social no sistema e a resposta foi de que não seria possível já que 

o seu CPF – cadastro de pessoa física – estaria vinculado ao seu nome de registro, de modo 

que apenas com a retificação do documento seria possível a alteração do sistema.  

O que não pareceu a Alan, nem a mim, explicar por que não poderia constar só seu 

nome autodeterminado, seu nome social no sistema, de modo que o seu nome de registro 

ficasse restrito a poucas pessoas do departamento de gestão de pessoas. Curiosamente ou nem 

tanto assim, Alan relatou uma cobrança diária da empresa para a retificação do nome no 

registro civil, ao que ele retrucava que ela implicaria em um custo alto. E que, portanto, 
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implicava em um decurso de tempo no decorrer do qual ele juntaria recursos para fazê-lo, 

considerando, também, a baixa remuneração do setor de telemarketing. A empresa começou a 

questionar o porquê da demora de Alan para retificar seus documentos, ao que ele responderia 

que não teria ninguém mais interessado nela do que ele próprio. 

Após ser, reiteradamente, desrespeitado, Alan conversou com uma pessoa que se 

encontrava na hierarquia da empresa acima de sua supervisora, esta pessoa conversou com a 

supervisora, que mesmo assim continuou a incorrer e a chamar Alan por seu nome de registro 

e, também, por palavras flexionadas no feminino. Alan decidiu, então, confrontá-la, de forma 

mais incisiva e veemente, ao que teve que escutar por parte da supervisora: “Ai, me desculpa. 

É porque eu não sei como te tratar.”. A supervisora, então, se desculpou e comprometeu-se a 

não mais desrespeitá-lo tal como vinha fazendo. 

Entretanto, a despeito de sua fala, ela continuou desrespeitando-o. Em um desses 

episódios de desrespeito, de violência, Alan chegou a se retirar da empresa para ir à rua para 

chorar. Ele teve uma crise de ansiedade.  Depois desse episódio, Alan procurou a 

coordenação, a pessoa responsável pela coordenação lhe pediu desculpas e se comprometeu a 

assegurar que isso não aconteceria novamente e que, caso acontecesse, ele deveria procurá-la 

imediatamente. Alan se revoltou com a atitude da sua supervisora e sua revolta não era 

fundada apenas na violência e nas dores que lhe eram infligidas, mas também no temor de que 

ela praticasse essas atitudes discriminatórias contra outras pessoas trans*. A pessoa 

responsável pela coordenação chamou a supervisora para conversar e depois dessa conversa, 

ela nunca mais chamou Alan por palavras flexionadas no feminino.  

Os atos recorrentes de chamar e interpelar pessoas trans* por seus nomes de registros e 

por substantivos, adjetivos e pronomes flexionados em discordância às suas identidades de 

gênero autodeterminadas não podem ser interpretados como fenômenos meramente 

localizados ou individuais. Não podem e tampouco devem ser compreendidos como atos de 

violência praticados por alguns poucos sujeitos intolerantes, doentes ou preconceituosos que 

perturbam, de maneira incomum e atípica, os ambientes de trabalho inclusivos das empresas 

de telemarketing que “até” asseguram, benevolentemente, às pessoas trans* o direito a 

utilizarem o nome social durante suas jornadas de trabalho. O fato desses atos se repetirem e 

serem praticados em diferentes empresas de telemarketing por diferentes pessoas e contra 

diferentes pessoas revela a sua faceta estrutural e social. 

Esses atos de desrespeito às identidades de gênero praticados em empresas de 

telemarketing representam algumas das muitas manifestações da discriminação transfóbica e 

cissexista da qual pessoas trans* são vítimas em diferentes espaços sociais, como casas, 
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escolas, empresas, repartições públicas e ruas, para além de seus ambientes de trabalho. E que 

acontecem em diferentes etapas de suas vidas, como na infância, na adolescência, no decorrer 

da vida adulta e, até mesmo, durante a velhice, por parte das mais diferentes pessoas, como 

familiares, pessoas amigas, colegas de trabalho, pessoas desconhecidas e até entidades, como 

o estado, o direito e suas instituições. Discriminação da qual são vítimas por se atreverem a 

contestar as normas sociais de como deveriam agir, se comportar e viver fundadas nos 

“sexos” inscritos em seus corpos. Como afirma Jaqueline Gomes de Jesus (2015a, p. 37), em 

seu livro Homofobia: identificar e prevenir,  

 

A discriminação contra LGBTs não acontece apenas como atos isolados de uma 

pessoa contra outra. Mais do que ser meramente individual, esse fenômeno, 

generalizado em nossa sociedade, decorre de vários fatores e se expressa igualmente 

nas instituições, por meio da inação das autoridades, pela inexistência de legislações 

inclusivas e por políticas públicas mal pensadas, que afetam negativamente a 

integridade física, psicológica e social da população discriminada. 

 

A insistência em chamar pelo nome de registro e por palavras generificadas em 

dissonância ao tratamento reivindicado pela pessoa trans* revela uma tentativa de invisibilizar 

aquela vida, aquele corpo tal como ele é e se apresenta. Uma tentativa de ocultar, de 

exterminar a sua existência e presença a partir da relutância em se reconhecer como possível e 

legítima aquela forma de viver a vida, o gênero. Uma tentativa de expulsar a pessoa de certos 

espaços sociais, provocando, assim, nela o surgimento de perigosos sentimentos 

autodestrutivos, estados mentais de insegurança, medo. No caso do telemarketing, como será 

melhor discutido ao final deste capítulo, trata-se de uma estratégia de produção de 

subjetividades que não representem grandes ameaças às compreensões sociais hegemônicas 

de sexo e gênero. Uma forma disciplinadora de violência que não permita às pessoas trans* 

esquecer como é a violência da qual, supostamente, escaparam e que seria reproduzida em 

outros setores do mercado de trabalho formal. Uma estratégia, uma forma disciplinadora, uma 

violência que encontrariam respaldo, ainda que remoto, no direito do trabalho brasileiro ou, 

ao menos, em um dos diferentes direitos do trabalho brasileiros existentes. 

 

3.7 “‘Que que cê tá fazendo aqui? Ai, cê tá no banheiro errado’”: episódios de 

transfobia e cissexismo envolvendo banheiros 

 

Um dos obstáculos enfrentados por pessoas trans* impostos pela transfobia e pelo 

cissexismo é concernente à utilização de espaços segmentados de acordo com o sexo/gênero, 
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sobretudo banheiros. Mais do que um espaço para fazermos nossas necessidades fisiológicas, 

mijarmos, cagarmos, lavarmos as nossas mãos, escovarmos os dentes, maquiar-nos, dentre 

outros usos possíveis, o banheiro, espaço ao qual precisamos acessar algumas vezes durante o 

dia, transforma-se também num espaço de controle das performatividades e expressões de 

gênero. Daquilo que cada uma de nós podemos e devemos, reiteradamente, praticar a fim de 

conformarmos nossos corpos a uma certa aparência generificada, a uma determinada estética 

coerente com o sexo que nos foi designado dentro de uma lógica binária. Além de ser um 

espaço de controle das intervenções estéticas e cirúrgicas às quais nos submetemos ou 

devemos submeter nossos corpos a fim de alcançarmos o ideal prescrito para cada uma de nós 

pelos padrões de masculinidades e feminilidades hegemônicos. 

Em seu texto Basura y Género. Mear/Cagar. Masculino/Femenino (Lixo e Gênero. 

Mijar/Cagar. Masculino/Feminino), Paul B. Preciado (2013, sem numeração de páginas) 

afirma, pensando sobretudo nas “realidades” histórica e geográfica europeias (embora suas 

reflexões também possam ser utilizadas para pensar o contexto brasileiro), que os banheiros 

públicos são espaços utilizados para vigilância e inspeção da adequação de nossos corpos 

sexuados e de nossos gêneros aos “códigos vigentes de masculinidade e de feminilidade”72. 

De acordo com Paul B. Preciado (2013, sem numeração de páginas), a arquitetura do banheiro 

“funciona como uma verdadeira prótese de gênero que produz e fixa as diferenças entre as 

funções biológicas [aparentemente existentes entre homens e mulheres]. Uma arquitetura que 

fabrica os gêneros enquanto, sob o pretexto da higiene pública, diz ocupar-se, simplesmente, 

da gestão de nossos lixos orgânicos”73. 

Quando um corpo estranho, um corpo marcado por “[q]ualquer ambiguidade de 

gênero”74, um corpo que não parece pertencer ao sexo feminino ou ao gênero mulher 

reivindica acesso e tenta acessar, por exemplo, o espaço do banheiro das “mulheres” de um 

aeroporto parisiense, sua presença desperta os olhares desconfiados das outras pessoas 

presentes naquele espaço (PAUL B. PRECIADO, 2013, sem numeração de páginas). A pessoa 

dona desse corpo ambíguo será confrontada e será submetida a “um interrogatório (...) para 

 
72 Trecho original do qual foi extraída a citação: “En el siglo XX, los retretes se vuelven auténticas células 
públicas de inspección en las que se evalúa la adecuación de cada cuerpo con los códigos vigentes de la 

masculinidad y la feminidad.” (PAUL B. PRECIADO, 2013, sem numeração de páginas). Tradução livre pelo 

autor. 
73 Trecho original do qual extraída a citação: “En realidad, la arquitectura funciona como una verdadera 

prótesis de género que produce y fija las diferencias entre tales funciones biológicas. Una arquitectura que 

fabrica los géneros mientras, bajo pretexto de higiene pública, dice ocuparse simplemente de la gestión de 

nuestras basuras orgánicas.” (PAUL B. PRECIADO, 2013, sem numeração de páginas). Tradução livre pelo 

autor. 
74 Trecho original: “Cualquier ambigüedad de género”. (PAUL B. PRECIADO, 2013, sem numeração de 

páginas). Tradução livre pelo autor. 
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justificar a coerência de sua escolha de banheiro: ‘Ei, você. Equivocou-se de banheiro, o dos 

homens está à direita’.” 75 (PAUL B. PRECIADO, 2013, sem numeração de páginas). Esta 

pessoa do corpo estranho é convidada, então, a se retirar e está sujeita, caso resista, a sanções 

verbais e até mesmo físicas, à invocação de uma figura de segurança para expulsá-la daquele 

espaço ao qual ela não deveria ter acessado (PAUL PRECIADO, 2013). 

Brenda foi uma das vítimas deste controle do sexo/gênero efetuado no uso de 

banheiros. Quando ela acessou o banheiro das mulheres em seu ambiente de trabalho, foi 

confrontada por uma outra empregada da empresa, que lhe disse estar no banheiro errado. Ela, 

entretanto, reagiu e resistiu a essa colocação transfóbica e cissexista e permaneceu no 

banheiro. Ela inclusive relatou o ocorrido para sua supervisora. Todavia nenhuma atitude foi 

tomada pela empresa. 

 

Brenda – Eu lembro de um caso de uma moça, ela era backoffice lá e eu entrei 

dentro do banheiro. E ela tinha perguntado, tipo “Nossa” num tom de ironia, sabe? 

Ah tipo: “Que que cê tá fazendo aqui? Ai, cê tá no banheiro errado e não sei o quê”. 

Flávio – Nossa. 

Brenda – Eu dei uma cortada. Eu não lembro, exatamente, o que eu falei, mas eu dei 

uma cortada nela e, depois disso, a gente nunca mais se falou. Ela também não me 

pediu desculpa. Mas depois eu passei isso para minha supervisora. E acho que nada 

foi resolvido. É isso. 

Flávio – Nada aconteceu? 
Brenda – É, não tomaram nenhuma atitude, mas assim deixei para lá também, 

porque eu, também, era mole. 

 

Na primeira vez em que utilizou um banheiro destinado aos homens em seu ambiente 

de trabalho, Alan foi alvo de olhares que contestavam a sua presença naquele espaço. Foi alvo 

de piadas e comentários jocosos por utilizar o banheiro masculino. Em outras vezes que 

relatou ter usado o banheiro, foi questionado por que teria acessado e estaria utilizando aquele 

espaço.  

 

Alan – (...) Só que aí começou as brigas dentro da empresa, as encrencas, porque a 

primeira vez que eu utilizei o banheiro, todo mundo ficou me olhando, todos os 

caras pararam o que estavam lá, pararam e me olharam. E eu percebia olhares e tudo 

o mais e eu saía do banheiro e começavam as piadinhas, as risadas e... 

 

Sylvia foi questionada, em uma das empresas em que trabalhou, se teria realizado 

cirurgia de transgenitalização, pois, na concepção de sua supervisora, somente se o tivesse 

 
75 Trecho original do qual foi extraída a citação: “Cualquier ambigüedad de género (pelo excesivamente corto, 

falta maquillaje, una pelusilla que sombrea en forma de bigote, paso demasiado afirmativo…) exigirá un 

interrogatorio del usuario potencial que se verá obligado a justificar la coherencia de su elección de retrete: 

"Eh, usted. Se ha equivocado de baño, los de caballeros están a la derecha."” (PAUL B. PRECIADO, 2013, 

sem numeração de páginas). Tradução livre pelo autor. 
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feito poderia utilizar o banheiro das mulheres no ambiente de trabalho. Sylvia afirmou, no 

entanto, ser seu direito assegurado em lei utilizar o banheiro correspondente à sua identidade 

de gênero autodeterminada independente de ter realizado ou não a cirurgia. No dia seguinte ao 

questionamento da supervisora e da resposta de Sylvia, a supervisora disse que a 

coordenadora da operação, pessoa em posição hierárquica superior em termos organizacionais 

à supervisora, afirmou que Sylvia deveria utilizar o banheiro das mulheres. 

Amanda, por sua vez, era constrangida a usar o banheiro dos homens em uma das 

empresas em que trabalhou. Entretanto, um dia, quando foi de regata branca e sem sutiã, uma 

pessoa lhe advertiu que quando usasse regata branca deveria utilizar sutiã. Mas, como a 

própria Amanda pontuou: “[s]e eu não poderia usar o banheiro feminino, por que eu tinha que 

usar sutiã, entendeu?”. 

 

Amanda – Então, na [nome da empresa de telemarketing suprimido], na verdade, eu 

tinha um pouquinho, eu tive uns problemas só no início, por causa que eu não tinha 

mudado o nome. Aí tinha uma história mais referente a banheiro, que tinha que usar 

o banheiro masculino. 

Flávio – Uhum. 

Amanda – Só que eu sempre tive silicone, porque eu coloquei silicone aos [idade 

suprimida]. Então, quando eu trabalhava na [nome da empresa de telemarketing 

suprimido], eu já tinha. E aí, eu acabei indo de regata branca transparente e a mesma 

pessoa me chamou e falou que eu não poderia usar regata branca sem sutiã. Então, 
isso, na verdade, foi mais para contradizer a palavra dela. Se eu não poderia usar o 

banheiro feminino, por que eu tinha que usar sutiã, entendeu? 

Flávio – Entendi. 

Amanda – Aí, acabou tirando esse constrangimento dela e eu voltei a usar o 

banheiro feminino. 

 

O temor de sofrer alguma violência ao utilizar o banheiro das mulheres no ambiente de 

trabalho, de ter a sua presença ali questionada fazia com que Brenda tivesse receio em utilizá-

lo e, quando o utilizasse, o fizesse com rapidez e discrição, para não ser notada naquele 

espaço. O temor dos olhares, dos comentários transfóbicos e cissexistas fez com que Alan 

evitasse, por vezes, ir ao banheiro, pedisse que algum amigo checasse se haveria alguém ali 

dentro antes de utilizá-lo. Ele chegou a ter infecção urinária por deixar de utilizar o banheiro 

no ambiente de trabalho e esperar chegar a casa para utilizar o banheiro, até que decidiu 

enfrentar o preconceito e passar a utilizar o banheiro na empresa. 

As experiências e as vivências compartilhadas por Sylvia, Amanda, Alan e Brenda em 

relação à utilização de banheiros nos seus ambientes de trabalho reforçam que aqueles não são 

espaços para a realização de necessidades fisiológicas. Ou não apenas para isso como dito por 

Paul B. Preciado (2013). Afinal, não importava se as pessoas trans* que queriam acessar 

aqueles espaços gostariam de mijar, cagar ou escovar os dentes. Parecia importar, 
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primariamente, que aquelas pessoas não poderiam acessar aqueles espaços já que suas 

identidades de gênero não corresponderiam aos seus corpos sexuados. Portanto, os banheiros 

seriam, também e talvez preponderantemente, espaços de subjetivação, de sujeição, nos quais 

se fiscaliza as performatividades e as expressões de gênero. Nos quais se controla as formas 

de construção e transformação dos corpos humanos. A tal ponto de, no caso de Sylvia, sua 

supervisora querer saber se o seu corpo corresponderia a uma perspectiva cissexista de corpo 

de mulher, de corpo feminino, pois só assim Sylvia mereceria, poderia ter acesso ao banheiro 

das mulheres, ao menos na compreensão de sua supervisora. 

 

3.8 “Ah um menino maquiado com unha?”: os desafios e as dificuldades enfrentadas por 

pessoas trans não-binárias no telemarketing 

 

 As pessoas trans não-binárias enfrentam violências e discriminações transfóbicas e 

cissexistas que, por vezes, têm contornos um tanto quanto diferentes daquelas enfrentadas por 

mulheres transexuais, travestis e homens trans. Elas são vítimas de olhares, insultos e 

comentários que buscam classificar seus corpos e suas vidas a partir e dentro de uma lógica 

binária de sexo e gênero; descobrir qual é o sexo de seus corpos e, consequentemente, à qual 

identidade de gênero deveriam se adequar, de acordo com a qual deveriam performar o 

gênero, produzir e transformar seus corpos, viver suas vidas. Kye, por exemplo, que 

trabalhava, à época da entrevista, na operação de uma empresa de telemarketing, relatou ouvir 

“piadas” e comentários, receber olhares de estranhamento em relação às suas formas de 

performar o gênero. “Piadas”, comentários e olhares que, de alguma forma, pareceriam 

questionar por que usaria saia, maquiagem ou unhas pintadas e longas, se, supostamente, 

seria, dentro de uma lógica binária de sexo e gênero, “um menino”. 

 

Kye – Porque eu percebi que eu abri as portas para outros trans não binários 

entrarem também, porque tipo a galera meio que não conhecia, tipo: “Ah um menino 

maquiado com unha?”. 

(...) 

Kye – Às vezes rola tipo piadinha, porque eu acho que meio que galera não entende, 

né? Tipo esse lance de menino de saia. Tipo, caracas. Mas assim, só essas coisas 

mesmo de olhar torto, de comentar. Mas chegar assim de...  

 

Matheusa relatou que, às vezes, em razão de sua “aparência socialmente masculina” e 

da alta estatura, perceberia algum tipo de estranhamento de sua presença ao utilizar o banheiro 

das mulheres na empresa de telemarketing em que trabalhava. Estranhamento que se 

manifestaria através de olhares desconfiados que indagariam se Matheusa seria “uma menina 
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que se veste de menino” ou um homem que “entrou no banheiro errado”. Olhares que seriam 

de pessoas desconhecidas ou de pessoas que, ainda, não conheceriam Matheusa como depois 

de algum tempo passariam a conhecer. Então, eu questionei Matheusa se alguém, alguma vez, 

teria lhe dito ou comentado algo sobre seu uso do banheiro, ao que me respondeu que: “Não. 

Nunca me falaram. (...) Então, eu acho que num primeiro momento olham de longe: ‘Isso é 

um homem. Não é um homem’. Mas aí agora já passou. Em qualquer lugar, onde eu vou, 

onde eu vou num banheiro onde eu não conheço as pessoas é complicado, entendeu?”.  

De acordo com Matheusa, na empresa de telemarketing, só haveria banheiros 

segmentados de acordo com sexo/gênero, banheiros masculinos e banheiros femininos, de 

modo que, “no espaço que eles [a empresa] têm lá (...), não dá para pedir um banheiro para 

mim”. E, assim, tendo que escolher “[e]ntre usar um banheiro feminino e usar um banheiro 

masculino, eu me sinto mais à vontade de usar um banheiro feminino”, em razão de vivermos 

numa sociedade machista na qual o comportamento dos homens pode ser e, muitas vezes, é 

violento e agressivo. Matheusa disse, então, não se importar em “usar o banheiro feminino 

num lugar onde eu conheça as pessoas”. 

Kye relatou ter sofrido transfobia por parte de uma pessoa em posição de chefia na 

empresa em que trabalhava à época da entrevista. Essa pessoa, em suas palavras, “sempre 

tirava sarro quando eu ia maquiado ou com uma roupa diferente que não dizia do meu gênero, 

mas tipo eu ficava com muito medo, né?”. Em um dado momento, Kye pinta o seu cabelo e 

essa pessoa solicita à sua supervisora que demita Kye, pois, caso contrário, ela é quem seria 

demitida. Diante desse episódio, Kye decide denunciar o acontecido a representantes da 

própria empresa. As representantes da empresa, então, pediram desculpa pelo acontecido e lhe 

disseram que o acontecimento destoaria dos valores e do código de conduta da empresa. Além 

de terem se comprometido a explicar isso em reunião para a pessoa que teria sido transfóbica 

e cissexista com Kye. Eu questionei se a pessoa teria sido demitida em razão do episódio, Kye 

acreditava que sim, pois, pouco tempo decorrido da realização da denúncia, a pessoa teria 

saído da empresa, dizendo ter recebido “uma proposta de emprego melhor”. 

  

3.9 “‘Você vai acabar tendo um ataque cardíaco por causa de trabalho, sai daí’”: um 

pouco da história de Gisberta 

 

Em uma das empresas de telemarketing nas quais trabalhou, Gisberta viveu uma série 

de experiências discriminatórias e violentas que provocaram seu adoecimento psíquico e 

físico. Ela ingressou nessa empresa como operadora. Porém, como já tinha experiência com o 
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produto com o qual trabalhava, obtida em outra empresa do setor, destacou-se e foi 

promovida algumas vezes. Nessa nova empresa, ela não tinha reconhecido o direito à 

utilização de seu nome social no ambiente de trabalho. No entanto, pensava que, por se tratar 

de uma empresa nova, ela, ainda, não teria políticas empresariais de respeito e 

reconhecimento das identidades de gênero autodeterminadas de pessoas trans*, mas que as 

desenvolveria e implementaria em algum momento. 

Gisberta era compelida a utilizar o banheiro dos homens, o que, em suas palavras, 

“(...) era constrangedor, porque eu já era muito delicada, muito feminina. Então, incomodava 

tanto a mim como os rapazes, quanto os rapazes comigo, porque é desagradável”. Ela disse ter 

sentido, pela primeira vez, o preconceito na empresa em que trabalhava quando participou de 

um processo seletivo interno para se tornar supervisora. Apesar de ter tido um bom 

desempenho no processo seletivo e ser reconhecida como uma boa profissional, ela não 

conseguiu a promoção. Participou, então, de novos processos seletivos, para só depois de 

muita insistência, como ela mesma disse, conseguir se tornar supervisora.  

Na primeira conversa com suas novas chefas depois de conquistada a promoção para 

supervisora, Gisberta foi muito elogiada por seu desempenho profissional e questionada sobre 

o que acharia de ter de trabalhar de roupa social. Entretanto, Gisberta imaginou que se 

referiam a trabalhar de roupa social feminina. Indagaram se ela se importaria em ser chamada, 

interpelada por seu nome de registro. E, apesar disso lhe incomodar, ela aceitou, por achar que 

o fundamento desse tratamento seria o fato de não ter retificado seu registro civil e aquele ser 

o nome constante em seus documentos. 

 No primeiro dia ocupando o cargo novo, Gisberta foi vestida de roupa social feminina. 

E, então, repreendida. Afinal, na concepção da chefia, ela deveria ter utilizado terno. A 

reprimenda, no entanto, foi feita de tal forma maliciosa, que fez Gisberta pensar que não era 

absurda. Que seria importante para possibilitar seu crescimento e ascensão profissionais no 

ambiente corporativo. Assim, no decorrer dos anos em que ela trabalhou na empresa, passou a 

usar terno, o que teria sido “horrível” (expressão utilizada por Gisberta na entrevista), já que 

“estava em terapia hormonal e já tinha seios” (expressão utilizada por Gisberta na entrevista). 

Tendo que “usar um body de compressão” (expressão utilizada por Gisberta na entrevista) 

para escondê-los, além de andar de cabelos presos e cortar suas unhas. A sua aparência e 

vestimentas causavam estranheza nas pessoas. Segundo Gisberta, ela se “parecia uma pessoa 

lésbica, uma menina lésbica de forma mais masculina, que curte roupas masculinas”. Ela 

“tinha que ficar explicando” quem ela era. 
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 Em uma viagem que fez para outra cidade a trabalho, com a promessa de que receberia 

uma nova promoção depois de regressar à região metropolitana de São Paulo, Gisberta tentou 

utilizar roupas femininas mais uma vez. Mas foi reprimida por fazê-lo. Operadores homens 

cis da empresa naquela cidade chamaram sua atenção, disseram: “‘Você está sendo feito de 

boba’. (...) ‘Porque se eles respeitassem você como mulher, como eu te respeito’ (...) ‘Porque 

para mim, você não é X, você é [apelido de Gisberta], você é [Gisberta]. Se eles respeitassem 

isso, não ia ter roupa que fizesse... é o seu trabalho’”. As falas dos operadores com quem 

conversou lhe deixaram pensativa e lhe fizeram perceber que ela era motivo de chacota na 

empresa. 

Ela retornou a São Paulo e não foi promovida. Encontrou, na verdade, um ambiente de 

trabalho mais hostil. Ela relatou, por exemplo, que uma pessoa em cargo de gestão gritava seu 

nome de registro de modo que algumas centenas de pessoas que trabalhavam em uma 

operação da empresa pudessem ouvi-lo. A pessoa insistia em chamá-la pelo nome de registro, 

a despeito dos pedidos de Gisberta para que ela utilizasse seu nome social e de outras pessoas 

fazerem referência a ele.  

Gisberta chegou, inclusive, a ser vítima de assédio sexual em seu ambiente de 

trabalho. Em certa ocasião, quando ela estava no banheiro masculino, um homem lhe deu um 

tapa na bunda. Ninguém teria visto o acontecido. Ela comentou o episódio com uma pessoa, 

que parece ter ficado desconfiada de sua fala. Ela me relatou que ninguém a encorajou a 

denunciar o caso. Ela chegou a fazer algumas denúncias anônimas junto ao Sindicato dos 

Trabalhadores em Telecomunicações no Estado de São Paulo (Sintetel), inclusive do episódio 

de assédio. Mas o que, em sua concepção, só piorou a sua situação. 

 Gisberta sofreu uma perseguição absurda na empresa em que trabalhou. E que se 

intensificou, sobretudo, quando passou a questionar a “política do medo” (expressão utilizada 

por Gisberta na entrevista) que a empresa promovia entre suas empregadas. Quando parou de 

reproduzir comportamentos exigidos pela empresa. Quando parou, por exemplo, de controlar 

o número de idas e de tempo de uso do banheiro por parte das operadoras. Por passar a 

enxergar essa e outras condutas exigidas pela empresa como absurdas.  

A partir de certo momento, Gisberta passou a ser advertida por qualquer atraso que 

tivesse, sendo que antes poderia se atrasar sem qualquer tipo de problema. Ou até mesmo era 

advertida quando não podia bater ponto em virtude de problema na máquina de registro do 

ponto. Ela era vítima de terrorismo psicológico. Algumas pessoas diziam a ela, por vezes, tê-

la defendido de decisão vinda de alguém do alto escalão da empresa de demiti-la, 

considerando as “dificuldades” enfrentadas pela empresa.  
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Enquanto passava por tudo isso, Gisberta comentou que outras empresas 

implementavam políticas empresariais de respeito e reconhecimento dos nomes 

autodeterminados de pessoas trans*, mas a empresa para a qual trabalhava nada fazia neste 

sentido. Ela disse que tinha funcionárias transexuais e que mexia “na base” (expressão 

utilizada por Gisberta na entrevista), para possibilitar que elas utilizassem, em algumas 

situações, seus nomes sociais e evitasse, assim, que fossem vítimas de discriminações 

transfóbicas e cissexistas. 

 Gisberta começou a sentir, psicológica e fisicamente, os efeitos de trabalhar em um 

lugar em que a discriminação e o assédio eram elementos estruturantes. Até que, diante de 

recomendação médica, do seu grave quadro de saúde, ela decidiu processar a empresa e pedir, 

judicialmente, o reconhecimento de rescisão indireta de seu contrato de emprego. Em outras 

palavras, a rescisão do contrato de emprego por culpa da empresa que lhe empregava, de sua 

conduta ilícita. 

 

Gisberta – É terrível. Tudo isso somado começou a atrapalhar a minha saúde 

realmente. Aí eu comecei a ficar o psicológico abalado. Dormir demais, que era 

sintoma de depressão. Nunca tive isso na minha vida. Meu cabelo caiu. Tinha cabelo 

na cintura. Meu cabelo está voltando a crescer agora. Porque simplesmente uma vez 

eu fui pentear e puxei e saiu toda essa parte daqui, inteira. Não machucou nem nada, 

só saiu, podre. E aí o médico falou que eu, realmente, que meus hormônios estavam 

todos bagunçados. 

Flávio – Uhum. 

Gisberta – Aí eu tive uma fibrose no peito. E ele falou: “Você vai acabar tendo um 

ataque cardíaco por causa de trabalho, sai daí”. Aí, foi quando eu entrei com 
intervenção jurídica na empresa, entrei com rescisão indireta. 

 

 Uma série de elementos e acontecimentos que Gisberta compartilhou comigo foram 

omitidos ou apresentados de forma um tanto quanto superficial, sem muitos detalhes neste 

breve relato de sua passagem por uma empresa de telemarketing. E isso a fim de 

impossibilitar a sua identificação. 

 

3.10 Reflexões sobre a noção jurídica de subordinação a partir das experiências e 

vivências de trabalhadoras trans* no telemarketing 

 

As falas, as histórias e os relatos compartilhados neste texto revelam as dificuldades de 

acesso ao mercado de trabalho formal enfrentadas por pessoas trans* e, por vezes, ao próprio 

setor de telemarketing. As dificuldades de obtenção de promoções em empresas de 

telemarketing. Além das discriminações e violências transfóbicas e cissexistas das quais são 

vítimas nesses espaços, que têm como propósito contestar, vigiar e controlar as suas 
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identidades de gênero autodeterminadas, restringindo e limitando as suas possibilidades de 

performar o gênero, de produzir e transformar os seus corpos. Falas, relatos e histórias que 

instigam questionamentos sobre o que é o direito do trabalho, para que serve, a quem serve, se 

o que diz ser e fazer é o que é e tem feito. Além de instigar a problematização de uma série de 

noções jurídicas fundamentais para o direito do trabalho brasileiro, que, durante muito tempo, 

ao menos eu, imaginei serem importantes mecanismos, tal como vinham sendo construídas e 

articuladas por parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, para a transformação do 

mundo em um lugar socialmente mais justo. Como seria o caso da noção jurídica de 

subordinação, que será objeto de reflexões neste tópico do texto. 

E por que acho, particularmente, importante problematizar a noção jurídica de 

subordinação? Porque considerável parte da doutrina brasileira que se dedica ao estudo do 

direito do trabalho tem proposto a revisão e a expansão conceituais da subordinação, a fim de 

assegurar o acesso do maior contingente possível de trabalhadoras a direitos e a estruturas 

estatais e sociais de sustentação das vidas humanas através do reconhecimento de suas 

relações de trabalho como relações de emprego (PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 

2015, p. 231). E isso em razão das cambaleantes transformações produtivas, sociais, 

econômicas, culturais, jurídicas e estatais contemporâneas que têm provocado a precarização 

das relações de trabalho, a flexibilização e a desregulamentação de direitos alcançados por 

trabalhadoras em relações de emprego, assim como a ampliação das margens do sistema 

nacional de proteção social estabelecidos pelo direito do trabalho e pelo direito da seguridade 

social (PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2015, p. 231). 

No entanto, a preocupação em atualizar a noção jurídica de subordinação para 

contemplar as características e as peculiaridades do cambiante mundo do trabalho brasileiro 

contemporâneo e, assim, expandir as fronteiras, o perímetro de atuação e alcance do direito do 

trabalho e do direito da seguridade social brasileiros não me parece ter sido, muitas vezes, 

acompanhada de algumas importantes reflexões e sentires. Reflexões e sentires que poderiam 

promover uma revisão, ainda mais radical, dessa noção, dos fundamentos jurídicos desses 

ramos jurídicos. E, consequentemente, quem sabe, sua ampliação e seu fortalecimento, 

resultando em uma proteção social mais efetiva das trabalhadoras. Essa limitação de algumas 

propostas de universalização do emprego defendidas por parte da doutrina do direito do 

trabalho brasileiro, nos moldes em que têm sido feitas, ao menos aquelas que pude conhecer 

(MAURÍCIO GODINHO DELGADO, 2007; LORENA VASCONCELOS PORTO, 2008), 

tornou-se evidente a partir das falas, das histórias e dos relatos compartilhados pelas pessoas 
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trans* que entrevistei, provocando em mim uma série de questionamentos em torno do 

emprego, da figura de trabalho subordinado. 

O emprego, enquanto trabalho subordinado, realmente, pode estabelecer para a 

totalidade das trabalhadoras alcançadas por ele uma série de direitos e condições que lhes 

assegurem vidas vivíveis? Quais são os diferentes contornos que a subordinação pode assumir 

em diferentes setores do mercado de trabalho formal? A subordinação pode ser compreendida 

como um processo de formação de sujeitas no trabalho, para o trabalho e a partir dele? Ou, 

simplesmente, como a sua sujeição aos comandos e diretrizes do poder diretivo da pessoa ou 

empresa que emprega, que explora o trabalho? A subordinação característica da relação de 

emprego é da atividade desenvolvida pela trabalhadora ou da própria trabalhadora? Como a 

subordinação é sentida e vivida pelas trabalhadoras? Como ela afeta as suas vidas, as suas 

possibilidades de viver a vida? De que forma a subordinação pode maximizar ou mitigar as 

discriminações, violências e desigualdades sexuais, de gênero, raciais, culturais e sociais no 

ambiente do trabalho e, também, fora dele? 

Antes, entretanto, de fazer quaisquer considerações sobre esses questionamentos, devo 

explicar o que seria essa tal noção jurídica de subordinação, ao menos o que seria para a 

doutrina brasileira que se dedica aos estudos do direito do trabalho, explicando sua 

importância para a regulação estatal e jurídica do emprego e, consequentemente, para a 

existência do próprio direito do trabalho brasileiro. Além, também, de apresentar uma das 

propostas doutrinárias brasileiras de revisão e expansão conceituais da noção jurídica de 

subordinação para universalização da figura do emprego em nosso país e da proteção jurídica, 

estatal e social possibilitada através dessa figura. 

Em seu livro intitulado Relação de emprego: estrutura legal e supostos, Paulo Emílio 

Ribeiro de Vilhena (1999, p. 464) afirma que a subordinação é concebida pela doutrina 

juslaboralista como um dos conceitos basilares do direito do trabalho, na medida em que o 

trabalho subordinado seria o núcleo de proteção em torno do qual teria sido pensado e 

construído esse ramo jurídico. A regulação jurídica do trabalho subordinado teria despontado, 

de acordo com considerável parte da doutrina do direito do trabalho, da necessidade de 

diferenciação dessa modalidade de trabalho em relação ao trabalho autônomo prestado no 

âmbito de contratos de prestação de serviços (PAULO EMÍLIO RIBEIRO DE VILHENA, 

1999, p. 464). Entretanto, Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena (1999, p. 464-465) alerta que a 

proteção social do direito do trabalho foi se ampliando com o passar do tempo para alcançar 

trabalhadoras não subordinadas, não, ao menos, nos termos em que previstos legalmente e 

sustentados doutrinariamente nos primórdios do ramo jurídico. 
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Maurício Godinho Delgado (2017a, p. 324), uma das vozes mais influentes da 

doutrina contemporânea do direito do trabalho no Brasil, afirma, em seu Curso de direito do 

trabalho, que a subordinação seria não só o elemento distintivo da relação de emprego em 

comparação às relações em que o trabalho desenvolvido é autônomo, como também em 

comparação às “tradicionais modalidades de relação de produção que já foram hegemônicas 

na história dos sistemas socioeconômicos ocidentais (servidão e escravidão)”. Ele (2017, p. 

325, destaques do texto original) define a subordinação como a “situação jurídica derivada 

do contrato de trabalho, pela qual o empregado compromete-se a acolher o poder de direção 

empresarial no modo de realização de sua prestação de serviços”, frisando que a 

subordinação “atua sobre o modo de realização da prestação e não sobre a pessoa, do 

trabalhador”. 

Este conceito abarcaria as três dimensões constitutivas da noção jurídica de 

subordinação para Maurício Godinho Delgado (2017a, p. 327): “a clássica, a objetiva e a 

estrutural”. A dimensão clássica da subordinação corresponderia, na percepção de Lorena 

Vasconcelos Porto (2008, p. 48), “à submissão do trabalhador a ordens patronais precisas, 

vinculantes, ‘capilares’, penetrantes, sobre o modo de desenvolver a sua prestação, e a 

controles contínuos sobre o seu respeito, além da aplicação de sanções disciplinares em caso 

de descumprimento”. Ela seria designada de clássica, pois consistiria na “dimensão original 

da subordinação”, tal como surgida das relações de emprego características das fábricas 

tayloristas e fordistas europeias, em substituição à servidão (MAURÍCIO GODINHO 

DELGADO, 2017a, p. 327-328). Esta dimensão seria “a mais comum e recorrente 

modalidade de subordinação” (MAURÍCIO GODINHO DELGADO, 2017a, p. 327-328) na 

atualidade. 

A dimensão objetiva corresponderia ao conceito proposto por Paulo Emílio Ribeiro de 

Vilhena (1999, p. 478, destaque do texto original), segundo o qual a subordinação implica na 

“participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade do credor de trabalho”, 

ou seja, que as atividades desenvolvidas por trabalhadoras integram e possibilitam o 

desenvolvimento das atividades de quem as empregam. Por fim, a dimensão estrutural da 

subordinação, compreendida por Pedro Augusto Gravatá Nicoli (2015) como um exemplo de 

proposta de universalização da figura do emprego no cenário brasileiro, recairia sobre a 

“inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de 

receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de 

organização e funcionamento.” (MAURÍCIO GODINHO DELGADO, 2007, p. 37). 
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O problema do conceito de subordinação esboçado por Maurício Godinho Delgado 

(2007; 2017a) e de sua proposta de subordinação estrutural para ampliação do número de 

trabalhadoras alcançado pelo direito do trabalho brasileiro consiste, de um lado, na 

reafirmação e legitimação dos fundamentos jurídicos que excluem do núcleo e do objeto de 

proteção e tutela desse ramo jurídico trabalhadoras histórica e socialmente marginalizadas, 

como as trabalhadoras não remuneradas do cuidado (PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ 

NICOLI, 2015; MARCELO MACIEL RAMOS; PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 

2017; REGINA STELA CORRÊA VIEIRA, 2018). Além de implicar em uma extensão da 

proteção social trabalhista a novas relações de trabalho e a novos setores do mercado de 

trabalho sem atenção para as suas particularidades e peculiaridades, de tal forma que, assim 

como aconteceria com as trabalhadoras domésticas remuneradas (PEDRO AUGUSTO 

GRAVATÁ NICOLI, 2015; MARCELO MACIEL RAMOS; PEDRO AUGUSTO 

GRAVATÁ NICOLI, 2017; REGINA STELA CORRÊA VIEIRA, 2018), a suposta proteção 

social conferida seja parcial, possibilitando a continuidade da reprodução de violências, 

discriminações e desigualdades vividas, sentidas e enfrentadas por trabalhadoras em seus 

ambientes de trabalho e fora deles. 

Maurício Godinho Delgado (2007, p. 37) afirma a importância da “readequação 

conceitual da subordinação – sem perda de consistência das noções já sedimentadas, é claro –, 

de modo a melhor adaptar esse tipo jurídico às características contemporâneas do mercado de 

trabalho”. Entretanto, essa readequação tem que pressupor a problematização das dimensões e 

dos fundamentos jurídicos da subordinação já sedimentados. A problematização dos conceitos 

jurídicos de subordinação e de outros fundamentais para o direito do trabalho brasileiro 

possibilitaram, por exemplo, a Daniela Muradas e a Flávia Souza Máximo Pereira, (2018, p. 

2.136) em seu artigo Decolonialidade do saber e direito do trabalho brasileiro: sujeições 

interseccionais contemporâneas, concluir que o emprego seria uma categoria criada, pensada 

e instrumentalizada a partir de uma perspectiva eurocêntrica e liberal de regulação do trabalho 

centrada na proteção do trabalho de homens brancos, cisgêneros, heterossexuais e europeus, 

que foi transposta para o Brasil e é reproduzida pela doutrina brasileira que se dedica aos 

estudos do direito do trabalho no país como se fosse uma “conquista transhistórica” que 

representou a superação do trabalho escravo, característico do período colonial.  

No entanto, ao desconsiderar as complexas articulações entre o trabalho escravo e o 

trabalho livre e subordinado juridicamente tutelado pelo direito do trabalho, bem como as 

relações entre essas duas formas de trabalho com a raça e o gênero das trabalhadoras 

brasileiras, essa perspectiva liberal e eurocêntrica contribuiria, assim, para a perpetuação de 
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algumas sequelas do nosso passado colonial que restringiriam e limitariam o acesso de 

determinadas pessoas e grupos sociais, a depender e por causa de suas raças e de seus 

gêneros, como seria o caso de mulheres negras e homens negros, a certos setores do mercado 

de trabalho formal, relegando-os a “posições subalternas, mal remuneradas, caracterizadas 

pela vulnerabilidade em termos de direitos laborais” (DANIELA MURADAS; FLÁVIA 

SOUZA MÁXIMO PEREIRA, 2018, p. 2.134). 

A subordinação concebida a partir de uma dimensão objetiva (MAURÍCIO 

GODINHO DELGADO, 2017a; PAULO EMÍLIO RIBEIRO DE VILHENA, 1999) – que 

tem repercussões nas outras duas dimensões de subordinação (a clássica e a estrutural) 

concebidas por Maurício Godinho Delgado (2017a) – decorreria, como afirmado por Paulo 

Emílio Ribeiro de Vilhena (1999), da compreensão de que a atividade humana e não a pessoa 

ou o corpo da trabalhadora representaria o objeto do contrato de emprego. Compreensão que, 

no meu entendimento, dissimularia uma importante parcela do poder diretivo empregatício, 

assim como dissimularia o próprio direito do trabalho como um dos domínios sociais de 

produção de subjetividades humanas.  

Eu até entendo que essa construção objetiva da subordinação tenha como propósito, 

como pondera Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena (1999), estabelecer limites ao poder diretivo 

do patronato, resguardando a dignidade das trabalhadoras. Entretanto, ela dificulta a 

construção de uma regulação jurídica que apreenda a complexidade das relações de trabalho 

desenvolvidas e de suas implicações nas vidas das trabalhadoras. Na verdade, talvez essa 

operação compreenda, a partir das reflexões de Michel Foucault (2018, p. 94), uma estratégia 

de mascarar parte do poder diretivo para torná-lo mais palatável, aceitável, tolerável. 

Assim, reconhecer o corpo como objeto do contrato de trabalho, tal como proposto por 

Alain Supiot (1996, p. 74-75) em seu livro Crítica del derecho del trabajo [Crítica do direito 

do trabalho], representaria um primeiro passo para compreender que o corpo não é, 

propriamente, um conceito, uma matéria anterior ou exterior aos domínios do direito do 

trabalho, mas que o direito do trabalho desempenha um papel fundamental no processo de 

produção corpos para o trabalho, no trabalho e a partir do trabalho, como sustentamos eu, 

Pedro Augusto Gravatá Nicoli e Marcelo Maciel Ramos (2019) em artigo intitulado On 

bodies, work, precarity and performativity: first notes towards a queer critique of labour law 
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[Sobre corpos, trabalho, precariedade e performatividade: primeiras notas rumo a uma 

crítica queer do direito do trabalho]76. 

Entretanto, mais do que produzir ou transformar corpos ou, ao menos, nossa percepção 

de suas possibilidades e de seus limites, o direito do trabalho produz e transforma, também, 

subjetividades, condiciona quem nós somos, quem queremos ser, quem reivindicamos ser, 

quem acreditamos poder ser. Naquele artigo (FLÁVIO MALTA FLEURY; MARCELO 

MACIEL RAMOS; PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2019), a compreensão de 

produção e transformação de corpos assumia um caráter performativo em um dos sentidos 

butlerianos da expressão, ou seja, a partir da materialização, da reprodução reiterada das 

normas trabalhistas previstas em instrumentos jurídicos heterônomos, autônomos, em 

contratos de trabalho e regulamentos de empresas que estabeleciam as diretrizes de execução 

do trabalho, afetando a compreensão das trabalhadoras sobre quem são e podem ser em seus 

ambientes de trabalho, mas também afetando suas possibilidades de ser, agir e viver fora 

deles. 

Hoje, compreendo que o poder diretivo e a subordinação representam mecanismos de 

produção e de transformação de corpos e de subjetividades trabalhadoras, humanas, até por 

possibilitarem às pessoas físicas e jurídicas que empregam e que exploram o trabalho produzir 

uma série de normas destinadas à direção do trabalho a ser prestado para elas, e, 

consequentemente, uma série de normas fundadoras e conformadoras do dever por parte das 

trabalhadoras de observarem-nas no transcorrer de seus contratos de emprego. Excedendo, 

assim, os domínios normativos de diplomas jurídicos escritos, na medida em que, a partir 

deles, reconhece-se a prerrogativa normativa criadora do poder diretivo empregatício diante 

da necessidade cambiante de direção e gestão da mão-de-obra trabalhadora.  

As normas estabelecidas por ocasião do exercício do poder diretivo e que devem ser 

observadas pelas trabalhadoras em razão da subordinação estabelecem um “campo de 

inteligibilidade” (JUDITH BUTLER, 2018c) para as trabalhadoras no ambiente de trabalho 

cujos reflexos e impactos superam seus limites. Elas estabelecem, em conjunto com as normas 

previstas em instrumentos jurídicos heterônomos, autônomos, em contratos de trabalho e 

regulamentos de empresas (FLÁVIO MALTA FLEURY; MARCELO MACIEL RAMOS; 

PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI, 2019), uma série de atitudes e compreensões que 

as trabalhadoras devem praticar e compartilhar no ambiente de trabalho e, por vezes, também 

 
76 Artigo apresentado na Labour Law Research Network (LLRN) Conference (Conferência da Rede de Pesquisa 

em Direito do Trabalho), realizada na Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) (Pontifícia 

Universidade Católica de Valparaíso), Valparaíso, Chile, entre 23 e 25 de junho de 2019. 
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fora dele, a fim de cumprirem os encargos contratuais assumidos, de executarem seus 

contratos de emprego, de serem jurídica, estatal e socialmente reconhecidas como empregadas 

e de permanecerem naquelas relações de emprego, para serem, eventualmente, promovidas77.  

O poder diretivo e a subordinação podem ser, assim, compreendidos como 

manifestações daquilo que Michel Foucault (2018, p. 151-156) nomeia de biopoder, ou seja, 

como manifestações do poder de se fabricar, gerir e administrar a vida humana através do 

estabelecimento de normas que busquem, continuamente, produzir, regular e controlar as 

percepções e os comportamentos humanos. Possibilitando, assim, o desenvolvimento do 

capitalismo, a partir da exploração econômica das vidas e dos corpos humanos sustentada por 

relações de dominação e pelas desigualdades socioeconômicas existentes, assim como em 

razão do desenvolvimento de uma lógica de reprodução social pautada na produção, no 

consumo e na busca por lucro (MICHEL FOUCAULT, 2018, p. 151-156). 

A organização e a gestão empresariais do setor de telemarketing paulistano 

evidenciam que as trabalhadoras, seus corpos e suas subjetividades são objetos do poder 

diretivo patronal e da correspondente subordinação característica das relações de emprego, 

que buscam produzi-los, transformá-los a partir e de acordo com certos ideais normativos de 

humanidade e de vida. Uma das características do setor de telemarketing que sustenta essa 

compreensão consiste na preferência por contratação de pessoas discriminadas e 

marginalizadas socialmente em razão de suas identidades de gênero, raças e sexualidades para 

compor as fileiras das posições de atendimento nas operações de telemarketing (SELMA 

VENCO, 2006). O que se observa, portanto, é que a contratação de mulheres, de pessoas 

negras e de pessoas LGBTs (consideradas aqui, também, as pessoas que vivem as diferentes 

intersecções possíveis entre esses pertencimentos identitários) como operadoras explora o 

machismo, o racismo, a LGBTfobia, outras formas de discriminação e as suas complexas 

intersecções reproduzidos em outros setores do mercado de trabalho formal e em outros 

espaços sociais. 

Portanto, não são só as atividades de mulheres, pessoas negras e de pessoas LGBTs 

que são contratadas quando celebrados contratos de emprego com empresas de telemarketing. 

Não é o seu potencial de trabalhar, a sua disposição para trabalhar que são contratados pelas 

empresas de telemarketing. Não, ao menos, só eles. A contratação acontece, também, em 

 
77 Trecho influenciado pela compreensão butleriana de que as normas estabelecem um “campo de 

inteligibilidade” que fundam as atitudes e as compreensões que devemos praticar e compartilhar a fim de que 

sejamos reconhecidas como seres humanos, de que sejamos reconhecidas como quem dizemos ser ou que 

sejamos quem as outras pessoas esperam que sejamos (JUDITH BUTLER, 2017a; JUDITH BUTLER, 2018a; 

JUDITH BUTLER, 2018b; JUDITH BUTLER, 2018c). 
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razão de quem se é, de quem se reivindica ser. Do tratamento social enfrentado em razão de 

quem se é, de quem se reivindica ser. E não faço referência, aqui, somente, a formação, 

experiência e qualificação educacionais e profissionais das pessoas contratadas. Mas, um dos 

critérios mais importantes para a contratação de operadoras em empresas de telemarketing 

parece estar relacionado às identidades de gênero, às raças e às sexualidades das pessoas que 

se candidatam a vagas no setor e ao tratamento social que lhes é despendido em outros setores 

do mercado de trabalho formal e em outros espaços sociais. 

A contratação de pessoas discriminadas e marginalizadas socialmente possibilita que a 

exploração de diferentes formas de discriminação seja não só um mecanismo de seleção, 

como que se torne um elemento constitutivo das próprias organização e gestão empresariais 

do setor. Trata-se, talvez, de uma perversa estratégia empresarial e social para conferir algum 

nível de utilidade social e econômica às vidas de pessoas que não deveriam sequer existir tal 

como ousam e reivindicam viver a vida ou de pessoas que devem se conformar com o 

desempenho de certos papéis sociais e a ocupação de determinados espaços sociais. As 

diferentes formas de discriminação são exploradas no ambiente de trabalho das empresas de 

telemarketing para que as trabalhadoras se contentem com as condições de trabalho impostas, 

ainda que por vezes, possam ser degradantes e desumanizantes, já que suas possibilidades 

profissionais são um tanto quanto restritas e limitadas e já que precisam de um emprego, de 

um trabalho para sobreviver. 

A exploração do machismo, do racismo, da LGBTfobia, de outras formas de 

discriminação e das suas complexas intersecções como elemento constitutivo da organização 

e da gestão empresarias do setor de telemarketing revela, ainda, que os corpos e as 

subjetividades de trabalhadoras do setor são objetos do poder diretivo empregatício e da 

subordinação da qual decorre, na medida em que esses corpos trabalhadores, essas sujeitas 

trabalhadoras são alvos de investidas patronais que buscam produzir, controlar e vigiar suas 

possibilidades de formação, persistência, transformação e atuação tanto dentro do ambiente de 

trabalho, como para além dele. Investidas que não podem ser, meramente, compreendidas 

como características de um exercício irregular do poder diretivo ou violações aos limites 

constitucionais e legais da subordinação nas relações de emprego. 

A exploração do machismo, do racismo, da LGBTfobia e de outras formas de 

discriminação e das suas complexas intersecções na conformação do setor de telemarketing é 

dissimulada através de um discurso de concessão de oportunidades que não seriam dadas e 
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possíveis se não fosse ali, naquele setor78. Através de um discurso de acolhimento e inclusão 

da diversidade, das pessoas como elas são e escolhem viver as suas vidas, que poderia ser 

considerado, no caso das trabalhadoras trans*, como uma espécie de materialização do 

“messianismo patronal” proposto por João Felipe Zini Cavalcante de Oliveira (2018) em sua 

dissertação de mestrado. 

Um discurso que foi, por vezes, reproduzido pelas pessoas trans* que entrevistei, 

assim como por outras pessoas nos eventos do sindicato dos quais participei. Um discurso 

que, em outros momentos, foi contestado, também, por pessoas nos eventos que participei e 

por pessoas trans* que entrevistei. Por vezes, eram as mesmas pessoas que o reproduziam 

que, depois, apontavam e percebiam seus limites, suas contradições. Sylvia e Dandara 

contestaram esse discurso diante das dificuldades que enfrentaram para acessar o setor como 

operadoras, evidenciando que a passabilidade cis, enquanto mecanismo de invisibilização das 

inconformidades de gênero, pode ser estabelecido como condição para a contratação de 

travestis e mulheres transexuais, além de tal exigência transfóbica e cisnormativa estar 

imbricada com manifestações racistas e classistas que fazem com que o setor não seja tão 

aberto, diverso e inclusivo como diz ser.   

O discurso patronal e empresarial de acolhimento, de aceitação e de inclusão foi 

questionado, também, por Gisberta e Sylvia quando denunciaram que as pessoas trans* são 

contratadas para trabalhar tão somente nas empresas de telemarketing como operadoras e que, 

dificilmente, conseguem ou conseguirão ser promovidas, alçarem outros cargos dentro das 

empresas de telemarketing. Gisberta foi uma das poucas pessoas que entrevistei que 

conseguiu ser promovida para o cargo de supervisora. No entanto, só o foi depois de 

participar de um processo seletivo interno repetidas vezes. Além disso, sua promoção foi 

condicionada a uma tentativa de apagamento de sinais estéticos e estilísticos de sua 

transexualidade. Condicionada à aceitação por parte de Gisberta que ela fosse interpelada por 

seu nome de registro e, também, à utilização de roupa social masculina. 

O discurso de inclusão e acolhimento da diversidade pode, talvez, ser concebido como 

uma estratégia empresarial de atrair pessoas discriminadas e marginalizadas socialmente para 

integrarem os quadros das operações de empresas de telemarketing. Como um chamariz para 

 
78 De acordo com Selma Borghi Venco (2006, p. 233-234),“[n]a visão empresarial, esse setor é marcado por 

relações mais democráticas e despojadas de preconceitos, pois seleciona trabalhadores que, tendo boa dicção, são 

recusados por outras razoes pelo mundo do trabalho. De fato, essa postura expressa uma forma – adotada pelo 

capitalismo – de apropriação de segmentos estigmatizados pela sociedade, pois tanto empresários quanto 

operadores reconhecem que essas pessoas, que vivenciam o preconceito não só no campo do trabalho, ao 

encontrar esse emprego, serão mais produtivas e se submeterão mais às regras e à disciplina impostas pelo 

trabalho.”. 
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pessoas trans* de que ali, diferentemente de outros setores do mercado de trabalho formal, 

podem conseguir um emprego. Entretanto, com o decorrer do tempo e diante das atitudes de 

colegas de trabalho, de pessoas em cargos de supervisão, gestão e direção que contestam e 

questionam as suas identidades de gênero autodeterminadas, as pessoas trans* contratadas 

como operadoras começam a questionar ou perceber os limites desse discurso. Nas empresas 

de telemarketing, elas são vítimas de transfobia e cissexismo manifestados em interpelações 

por seus nomes de registro, na utilização de seus nomes de registros em sistemas internos, no 

constrangimento a utilizar banheiros em desacordo com suas identidades de gênero.  

Brenda e Alan relataram que, apesar de a empresa em que trabalhavam à época das 

entrevistas, supostamente, promover um discurso de inclusão e de diversidade, não 

apresentaria ou tampouco desenvolveria políticas para a sua promoção efetiva no ambiente de 

trabalho. Ao invés disso, Brenda reclamou que a empresa se limitava a espalhar cartazes sobre 

diversidade em suas instalações. A empresa, no entanto, não organizaria eventos, formações, 

treinamentos e reuniões sobre diversidade ou sobre discriminação no ambiente de trabalho. 

Não o faria nem para coibi-la, tampouco para encorajar que pessoas denunciassem casos de 

discriminação. Alan, por sua vez, afirmou que nenhuma medida ou atitude seria adotada para 

enfrentamento a uma série de discriminações e violências racistas, LGBTfóbicas, 

gordofóbicas e de outros tipos reproduzidos no ambiente de trabalho sob a forma de pretensas 

“piadas” e “brincadeirinhas”. Diante de reclamações e denúncias dessas “piadas” e 

“brincadeiras”, nada seria feito. 

A discriminação transfóbica e cissexista como elemento constitutivo da organização e 

da gestão empresariais do setor de telemarketing paulistano teria como propósito relembrar ou 

não deixar que as trabalhadoras trans* empregadas no setor se esquecessem da existência do 

preconceito reproduzido em outros setores do mercado de trabalho formal e em outros 

espaços sociais que estimularia ou, melhor, obrigaria, as pessoas trans* contratadas a se 

submeterem à dinâmica de trabalho, por mais vil e cruel que pudesse ser. Seria uma forma de 

assustá-las e conformá-las a situações absurdas de violência e discriminação pelas quais 

passariam no ambiente de trabalho. As manifestações de transfobia e cissexismo em empresas 

de telemarketing buscariam, ainda, impor limites à “ousadia” de gênero das pessoas trans*.  

Através do controle das roupas que podem usar, dos nomes pelos quais serão 

interpeladas, dos banheiros que poderão utilizar. Através de olhares, insultos, “piadas” que 

desdenham, contestam, questionam as suas formas de performar o gênero, construir e 

transformar seus corpos, o que se pretende é restringir as próprias possibilidades que as 

pessoas trans* têm de viverem suas vidas. O tratamento discriminatório no ambiente de 
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trabalho serve ao propósito de vigiar e tentar controlar os processos de construção e 

transformação subjetivas de pessoas trans*, a partir de fantasias e compreensões hegemônicas 

de sexo e gênero aprendidas em casa, nas escolas, em outros espaços sociais, mas também nas 

empresas.  

A vigilância e a tentativa de controle das possibilidades de ser e agir de pessoas trans* 

nas empresas de telemarketing podem ser operadas, diretamente, pelas empresas, através de 

suas supervisoras, diretoras e gestoras. Como teria acontecido com Lunna, quando a 

supervisão da empresa em que trabalhava determinou que ela não poderia utilizar o banheiro 

das mulheres, mas deveria utilizar o dos homens. Parecia ser uma forma de dizer que ela 

deveria ser, agir e se comportar como um homem cis, como o homem cis que deveria ser na 

compreensão da empresa e das pessoas que ela geriam e ali trabalhavam. A vigilância e a 

tentativa de controle das formas como as pessoas trans* vivem a vida, também, podem ser 

empreendidas por colegas de trabalho que se encontram no mesmo nível hierárquico, até 

porque as empresas costumam encorajá-los, estimulá-los a agirem nesse sentido ao se 

quedarem inertes diante de denúncias de casos de discriminação transfóbica e cissexista. A 

discriminação enfrentada por Lunna na empresa que trabalhou, que assumia desde a forma de 

assédio sexual ao ser convidada para a realização de programas até ameaças de agressão 

física, parece resultar de um cenário de impunidade, de uma conivência empresarial com tal 

discriminação, com tal violência. 

Os banheiros segregados de acordo com binarismo de sexo/gênero podem ser, talvez, 

um dos principais exemplos de investida patronal no processo de construção subjetiva de 

pessoas trans* no ambiente de empresas de telemarketing. Os banheiros assim estruturados 

podem ser compreendidos como uma manifestação arquitetônica do poder diretivo 

empregatício. A empresa de telemarketing reitera, reproduz, através de seus dois tipos de 

banheiros, um para homens e outro para mulheres, uma compreensão de que quem somos, de 

quem podemos ser, de como devemos viver. Uma compreensão que, não se enganem, não 

busca afetar e condicionar as possibilidades de viver a vida apenas de pessoas trans*, como 

também as de pessoas cis, como vimos anteriormente a partir das reflexões de Paul B. 

Preciado (2013). Podemos ser homens ou mulheres. Podemos e devemos agir como homens e 

mulheres. Podemos viver a vida como homens ou mulheres. É tudo que podemos ser. É como 

podemos e devemos agir. É como podemos viver as nossas vidas. 

Não só essa disposição arquitetônica implica, ainda que implicitamente, como as 

pessoas devam performar o gênero, construir e transformar seus corpos, como autorizam o 

controle social e empresarial das pessoas que utilizam os banheiros (PAUL B. PRECIADO, 
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2013). Possibilitando, assim, que através de comentários, de olhares, de “piadas” seja 

desdenhada a presença e a utilização de banheiros por pessoas trans*, como acontecera com 

Brenda e Alan. A preocupação com o respeito à lógica hegemônica de sexo e gênero seria 

tamanha a ponto de uma supervisora questionar à Sylvia se ela teria realizado cirurgia de 

transgenitalização, pois somente se tivesse feito, poderia utilizar o banheiro das mulheres. 

Assim, não basta a pessoa ser passável, socialmente lida e reconhecida como cis, ela deve 

construir e transformar seu corpo para se adequar completamente à fantasia cisnormativa de 

como ele deve ser para ter direito a acessar o banheiro que deseja acessar. 

Como até já escrito anteriormente, o item 7.1 do anexo 2 da norma regulamentadora 

17 determina que as empresas de telemarketing disponham para suas empregadas de 

“sanitários permanentemente adequados ao uso e separados por sexo”. O artigo 200, VII, da 

consolidação das leis do trabalho, por sua vez, estabelece que as “instalações sanitárias” nas 

empresas devem contemplar a “separação de sexos”. A disposição arquitetônica dos banheiros 

das empresas de telemarketing encontra, assim, respaldo jurídico e estatal. O direito e o estado 

reconhecem, assim, uma modalidade de interferência nos processos de construção e 

transformação dos corpos trabalhadores e das subjetividades trabalhadoras, ao disporem que, 

naqueles espaços, devem ser produzidas, reproduzidas masculinidades e feminilidades cis. O 

que não significa, no entanto, que todas as investidas patronais e de colegas de trabalho sobre 

os processos de formação e transformação subjetiva e corporal de pessoas trans* possam ser 

concebidas e encaradas como lícitas dentro de uma gramática jurídico-estatal. Eu não quero, 

porém, propor aqui uma discussão sobre quais são as investidas que podem ser 

compreendidas, a partir dessa gramática, como lícitas e quais seriam as ilícitas. 

Eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, para o fato de a disposição arquitetônica 

de banheiros fundada em um binarismo de sexo/gênero, enquanto exemplo de investida que se 

poderia conceber como lícita (dentro e a partir de uma gramática jurídico-estatal), 

compartilhar com as violências e discriminações enfrentadas por pessoas trans* ao utilizarem 

banheiros, enquanto exemplos de investidas ilícitas (considerando, mais uma vez, uma 

gramática jurídico-estatal), uma perspectiva cisnormativa da vida, das possibilidades de viver 

a vida. De modo que ao alimentarem essa perspectiva através da regulamentação dos 

banheiros nos ambientes de trabalho divididos de acordo com cada um dos dois sexos com o 

qual supostamente nasceríamos, o estado e o direito produziriam e reproduziriam a 

compreensão de que o sexo é um dado natural e pré-discursivo, de que só poderíamos ser e 

viver como machos e fêmeas, homes e mulheres. Alimentando, ainda, uma perspectiva que 

não só irá influenciar na conformação dos aparatos normativos, institucionais e 
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administrativos do estado. Como se manifestará sob a forma de investidas de patrões e 

colegas de trabalho que, em um momento posterior, serão compreendidas, poderão ser 

compreendidas como ilícitas pelas normas e instituições do direito e do estado. 

Por fim, eu gostaria de chamar atenção para o fato de que, no caso das empresas de 

telemarketing, as investidas patronais sobre os processos de construção e transformação dos 

corpos trabalhadores e das subjetividades trabalhadoras de pessoas trans* poderem ser e, 

muitas vezes, serem, ainda, mais intensas do que podem ser e são em relação a pessoas trans* 

empregadas em outros setores do mercado de trabalho formal. Já que como as empresas de 

telemarketing são, usualmente, terceirizadas79, “o controle sobre as atividades dos 

teleoperadores é intenso e exercido conjuntamente pela empresa prestadora e pela empresa 

tomadora de serviços, seja por meio dos relatórios de produtividade, seja pela possibilidade de 

escutar em tempo real os atendimentos”, de modo que ocorreria “o fenômeno da dupla 

subordinação, em maior ou menor grau, de forma mais explícita ou mais velada, porém 

sempre presente” (RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018, p. 129-130). 

O processo de formação de subjetividades trans* no trabalho e a partir dele, porém, 

não pode ser compreendido apenas a partir da atuação das empresas e de suas investidas, das 

investidas de colegas de trabalho incentivadas por elas para a imposição de fantasias 

cisnormativas da vida humana. Afinal, esse processo é marcado e caracterizado, também, por 

uma série de resistências sindicais e trabalhadoras a essas investidas. Resistências que buscam 

fundar, nos ambientes de trabalho e em outros espaços sociais, as condições e a infraestrutura 

que possibilitem a pessoas trans* performarem o gênero, construírem e transformarem seus 

corpos tal como desejam, reivindicam. E é, por isso, que, no próximo capítulo, serão 

apresentadas e trabalhadas algumas das formas pelas quais o sindicato e as trabalhadoras 

trans* têm resistido à transfobia e ao cissexismo reproduzidos em empresas paulistanas de 

telemarketing. Têm disputado os sentidos do direito, do sindicato, do estado e da vida para 

lutar por vidas que valham a pena serem vividas. 

 

  

 
79 A terceirização é concebida por Renata Queiroz Dutra (2018, p. 129) “como uma forma específica de gestão e 

organização do trabalho e não necessariamente como uma modalidade de externalização de parcelas de uma 

dada atividade econômica, numa suposta busca por especialização”. 
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4. O SINTRATEL, AS TRABALHADORAS TRANS* E O ENFRENTAMENTO À 

TRANSFOBIA E AO CISSEXISMO 

 

 

“Amanhã vai ser outro dia, e só vai ser outro dia porque há resistências acontecendo. 

Elas nem sempre são gloriosas, e frequentemente é o oposto disto: resistências precárias, 

fracassadas, difíceis. Ela desatinou, e vê toda a gente sofrendo normalmente. Toda a gente. E 

é preciso se mexer, bater cabelo. Estamos nos organizando, estamos reagindo, mesmo quando 

tudo que possamos fazer seja gritar aos ventos por cidadania. Por humanidade. Os recursos 

são muitos para brutalizar, e escassos para dignificar. Apesar de todas minhas dificuldades e 

limitações, venho tentando trazer meus precários recursos para fortalecer estas lutas trans*, 

onde quer que elas estejam. Porque acredito nelas, porque acredito nas suas potências para a 

construção de um mundo mais justo para tudo que existe nele. Mas tem horas... que é difícil.” 

viviane v. 

 

 

4.1 O que pretende este capítulo? 

 

Em uma atividade do Sintratel direcionada à sindicalização de trabalhadoras que 

acompanhei em uma empresa de telemarketing na região metropolitana de São Paulo, junto a 

pessoas integrantes da diretoria da entidade, uma operadora se aproximou de mim e me 

questionou para que serviria o sindicato. Ela queria, ao menos me pareceu, que eu lhe 

explicasse por que ela deveria se sindicalizar, qual seria a importância de sua associação ao 

sindicato, de que forma aquilo transformaria a sua vida e como o sindicato atuaria para lhe 

assegurar direitos e defender seus interesses. A minha resposta ao seu questionamento foi 

construída a partir das experiências e vivências que tive ao acompanhar as atividades do 

Sintratel, além de ter sido fundada na realização de entrevistas com pessoas integrantes dos 

quadros do sindicato e com trabalhadoras trans* do setor, das conversas informais que 

mantive com elas e dos materiais produzidos por integrantes da entidade sindical aos quais 

tive acesso. 

Eu retomo este acontecimento da pesquisa aqui, neste momento, porque este capítulo 

é, de alguma forma, uma tentativa de reconstrução, de reelaboração da resposta ao 

questionamento que me foi feito por aquela operadora em uma das últimas empresas de 

telemarketing em que estive por ocasião da pesquisa. Mas mais do que refletir sobre as 
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atividades do sindicato que acompanhei, sobre as quais ouvi falar através de relatos de suas 

dirigentes, sobre as quais me relataram as trabalhadoras que entrevistei. Ele nos propõe, 

também, refletir sobre as expectativas, as demandas e a compreensão crítica das trabalhadoras 

trans* que entrevistei em relação ao Sintratel e à sua atuação, assim como sobre as ações 

realizadas e as atitudes adotadas por essas trabalhadoras para enfrentar a transfobia e o 

cissexismo reproduzidos em seus ambientes de trabalho. 

E tudo isto com o propósito de compreender, ainda que limitadamente, como o 

enfrentamento à transfobia e ao cissexismo pode ser pensado, proposto e concebido como um 

dos objetivos de sindicatos, como uma demanda de trabalhadoras em relação à atuação de 

entidades sindicais. Como o enfrentamento à transfobia e ao cissexismo por parte do 

sindicato, mas também pelas trabalhadoras em seus ambientes de trabalho e muitas vezes sem 

a participação ou o envolvimento de entidades sindicais ou de instituições estatais têm 

tensionado, transformado, desafiado, influenciado, legitimado ou conservado algumas das 

perspectivas existentes sobre as atribuições, as possibilidades, as responsabilidades e as 

limitações do estado, do direito, das próprias trabalhadoras e do próprio sindicato. Como o 

enfrentamento à transfobia e ao cissexismo por parte do sindicato, das trabalhadoras pode 

representar uma reivindicação por mudanças das relações sociais no ambiente do trabalho; 

dos sentidos da vida, da humanidade não só naquele espaço, como também em muitos outros. 

Uma reivindicação por mudanças dos sentidos da vida, da humanidade produzidos e 

sustentados, também, através do direito, do estado, do sindicato e pelas pessoas na concretude 

de suas vidas. 

Mas, então, como as trabalhadoras e as dirigentes sindicais que entrevistei, com quem 

convivi enfrentavam a transfobia e o cissexismo reproduzidos em empresas de telemarketing 

e em outros espaços sociais? Como se manifestariam a transfobia e o cissexismo no âmbito de 

empresas de telemarketing em suas percepções? Esta é uma indagação, particularmente, 

importante, pois orienta as formas de enfrentamento a serem delineadas. Por que, exatamente, 

seria importante e preciso enfrentá-los nas suas opiniões? As respostas a estes 

questionamentos, como vocês podem imaginar, foram um tanto quanto diferentes e, por 

vezes, divergentes nas vozes, nos relatos das diferentes pessoas que participaram da pesquisa. 

Alguns desses questionamentos já foram, até, parcialmente, respondidos a partir de vivências 

e experiências compartilhadas pelas trabalhadoras trans* que foram apresentadas em capítulos 

anteriores. Mas, ainda, não foram respondidos por completo.  

Não que o propósito seja, necessária e precisamente, esgotar as discussões que esses 

questionamentos podem suscitar. Porém, as trabalhadoras trans* entrevistadas 
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compartilharam em relação às suas próprias possibilidades de enfrentamento à transfobia e ao 

cissexismo no ambiente de trabalho uma série de compreensões sobre elas mesmas, sobre o 

direito, o estado, os sindicatos e, especificamente, sobre o Sintratel, que acredito ser 

importante apresentar neste trabalho. As suas formas de agir e reagir diante da transfobia e do 

cissexismo estruturantes das empresas para as quais trabalharam, trabalhavam, assim como as 

suas opiniões em relação à atuação ou à falta de atuação do Sintratel no enfrentamento a essas 

formas de discriminação, na defesa de seus direitos e interesses foram as mais diversas 

possíveis, mesmo porque fundadas em suas experiências e vivências concretas no ambiente de 

trabalho e em relação à entidade sindical, que são, igualmente, diversas. 

Além disso, as compreensões críticas que constroem em relação às suas possibilidades 

de atuação em ambientes de trabalho e aquelas detidas pelo sindicato são fundadas, também, 

nos lugares geográficos, sociais e políticos que ocupam, de modo que conformadas e 

influenciadas por um conjunto de relações de poder que afetam e formam as suas vidas, 

relações de poder das quais participam uma série de organizações, entidades e pessoas, que 

não, somente, o sindicato, os seus dirigentes e as trabalhadoras com quem compartilham os 

ambientes de trabalho. 

As convergências e divergências nas respostas aos questionamentos marcaram, 

também, as falas das pessoas integrantes do Sintratel que entrevistei e com as quais convivi. 

Convergindo e divergindo, também, como vocês igualmente podem imaginar, daquelas 

respostas oferecidas pelas trabalhadoras. As divergências possam, talvez, ser entendidas a 

partir da referência a um quadro mais geral das relações entre trabalhadoras e lideranças 

sindicais, marcadas por um dissenso aparentemente insuperável entre as perspectivas e as 

opiniões que lideranças sindicais, de um lado, e as trabalhadoras representadas por essas 

lideranças, de outro, têm dos sindicatos, de seus deveres, de suas responsabilidades, de suas 

possibilidades e de suas limitações (FRANTZ FANON, 2005, p. 129). 

Frantz Fanon (2005, p. 129) afirma, em seu livro Os condenados da terra, ao 

comentar, brevemente, sobre o funcionamento de organizações políticas e sindicais e as 

perspectivas que se constroem em torno de suas atuações, que existe “um fosso” entre a 

diretoria dessas organizações e suas bases ou “as massas”. A base, “as massas”, ou ao menos 

a sua grande maioria, demandam nada menos que “a melhora imediata e total de sua 

situação”, enquanto a diretoria “avaliando as dificuldades possíveis de serem criadas pelo 

patronato, limitam e restringem as suas reivindicações”, o que pode gerar e gera não só 

insatisfação, como a sensação de que aquelas pessoas que deveriam representá-las as traíram, 
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traíram o mandato que lhes foi conferido para exercerem cargos de liderança governamental 

ou sindical (FRANTZ FANON, 2005, p. 129). 

Esse desejo das trabalhadoras de melhoria das condições de trabalho e vida, por vezes, 

“imediata e total de sua situação” (FRANTZ FANON, 2005, p. 129), eu pude perceber e notar 

nas falas das trabalhadoras em empresas de telemarketing paulistanas com quem dialoguei no 

decorrer da pesquisa. A quase totalidade das trabalhadoras que entrevistei e com as quais 

conversei expressou um desejo por transformação das suas condições de trabalho e de vida, 

embora os contornos de seus desejos fossem um tanto quanto diferentes uns dos outros, como 

será apresentado mais à frente neste mesmo capítulo.  

O desejo de transformação e de melhoria das condições de vida e de trabalho para si, 

para as trabalhadoras em empresas de telemarketing paulistanas e, também, para o conjunto 

da sociedade brasileira, também, esteve, constantemente, presente nas falas das pessoas 

integrantes dos quadros do Sintratel com quem conversei, parecendo embalar suas atitudes e 

motivar o exercício de suas atividades na entidade sindical. Até mesmo porque todas elas 

foram operadoras, trabalharam em empresas de telemarketing em algum momento de suas 

vidas. Parte dos diretores executivos do Sintratel ainda o é, pois seus contratos de trabalho 

foram, tão somente, suspensos para que pudessem exercer e se dedicar ao desenvolvimento 

das atividades sindicais, o que é assegurado pelo artigo 543, § 2º e 3º, da consolidação das leis 

do trabalho. 

A diferença entre seus desejos de transformação e de melhoria e os desejos das 

trabalhadoras consiste ou parece consistir, justamente, no grau e na extensão das 

transformações e melhorias que se reivindica e que se acredita poder conquistar, como 

pontuado por Frantz Fanon (2005, p. 129). Mesmo porque, em relação ao futuro que desejam, 

alguns dos diretores do Sintratel revelaram acreditar e lutar por transformações sociais 

radicais e até mesmo revolucionárias. Além disso, a diferença concerne, também, a como 

alcançar a transformação, a melhoria, por meio do desenvolvimento de quais atividades, do 

delineamento de quais estratégias. Esses diferentes desejos, essas diferentes estratégias para 

alcançar as transformações desejadas refletem as diferentes perspectivas e mobilizações em 

torno dos aparatos normativos, institucionais e administrativos do estado, do direito e do 

sindicato, assim como o diferente exercício de direitos dos quais se é titular em razão da 

condição cidadã, do pertencimento ao povo brasileiro. 

Mas para apresentar e refletir sobre esses diferentes desejos, estratégias, perspectivas e 

mobilizações, é preciso antes conhecer, ainda que brevemente, quem são as pessoas que 

integram, compõem e movimentam o Sintratel, quem são as trabalhadoras das empresas de 



172 

 

telemarketing em nome das quais atuam, quais seriam os objetivos da entidade sindical, ao 

menos na concepção de seus dirigentes. O que permitirá, então, apresentar e refletir sobre as 

atividades sindicais concebidas para enfrentamento da transfobia e do cissexismo.  

É preciso, também, conhecer as perspectivas das trabalhadoras trans* entrevistadas em 

relação à atuação do sindicato no enfrentamento à transfobia e ao cissexismo, na defesa dos 

seus direitos e no atendimento aos seus interesses, assim como as suas ações desenvolvidas no 

contexto do ambiente de trabalho para transformar a gestão e a organização empresariais do 

setor de telemarketing, para fundar assim as condições que lhes permitam viver suas vidas tal 

como reivindicam. Ações que, por mais que não contem com o envolvimento de sindicatos ou 

de instituições estatais, reivindicam a efetividade de direitos desrespeitados, a criação de 

novos direitos, novas formas de encarar o trabalho, de trabalhar, a vida, de viver a vida no 

ambiente de trabalho e fora dele. O que será feito, em segundo momento, deste capítulo. 

 

4.2 Quem integra, compõe e movimenta o Sintratel? Para que serve o Sintratel? 

 

Apresentar quem são algumas das pessoas que integram, compõem e movimentam o 

Sintratel80, compreender quais são algumas de suas responsabilidades e atribuições enquanto 

integrantes e lideranças do sindicato é imprescindível para conhecer e tentar entender a 

atuação do sindicato, até porque, como me disse o diretor B, um dos diretores que entrevistei 

e com os quais convivi, os dirigentes de uma entidade sindical, com suas convicções pessoais, 

experiências de vida, compreensões do trabalho e do mundo, conferem a tônica à atuação do 

sindicato, definem as suas diretrizes de atuação. Mas para conhecer um pouquinho quem são 

as pessoas que integram, compõem e movimentam o Sintratel, ou, ao menos, aquelas que 

entrevistei e com as quais convivi, devo, também, elaborar algumas breves considerações 

acerca da forma de organização, da estrutura e do funcionamento do sindicato. 

O Sintratel é composto por uma direção executiva, um corpo de trabalhadoras e, 

também, por uma direção de base. A sua direção executiva apresenta-se estruturada em 

secretarias e diretorias para o desenvolvimento de uma infinidade de atividades, com apoio e 

suporte do corpo de trabalhadoras da entidade sindical. Apesar de ter conversado um pouco 

sobre as incumbências e competências das secretarias e das diretorias do sindicato com 

algumas das pessoas que o integram, não elaborarei maiores considerações a seu respeito, pois 

 
80 Infelizmente, não pude conhecer e conviver com todas elas e, assim, não poderei apresentar, ainda que 

brevemente e, considerando também os limites do anonimato assegurado às participantes da pesquisa, a sua 

totalidade neste texto. 
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a dinâmica que observei e acompanhei não foi tanto (ou quase nada) o desenvolvimento de 

atividades burocráticas e cotidianas na sede do sindicato81, mas sim aquelas desenvolvidas em 

empresas de telemarketing, na própria sede do sindicato ou em outros espaços que 

envolvessem a participação direta de trabalhadoras em empresas de telemarketing, nas quais a 

grande maioria das integrantes da diretoria executiva participava, a despeito de ocuparem e 

serem responsáveis pela condução de diferentes secretarias e diretorias. 

A direção de base é composta por pessoas que atuam, de acordo com o diretor C, 

como “os olhos do sindicato dentro da própria empresa”. Os diretores de base são 

representantes do sindicato na empresa, de modo que quando uma trabalhadora enfrenta 

algum problema ou dificuldade em seu ambiente de trabalho pode procurá-los, para que eles 

intermedeiem ou facilitem o seu contato com a direção executiva, possibilitando, assim, o 

estabelecimento de diálogo com a empresa e seus representantes voltado à resolução do 

problema ou dificuldade enfrentado. O diretor G, por sua vez, relatou que, dentre as 

responsabilidades e incumbências de um diretor de base, encontrava-se o dever de “politizar 

as pessoas dentro de uma consciência do que é importante a participação dele numa entidade 

sindical e sobre os direitos dele também como trabalhador e cidadão”. Os diretores de base, 

diferentemente dos diretores executivos que têm seus contratos de trabalho suspensos para 

dedicação exclusiva às atividades sindicais, devem continuar trabalhando a despeito de 

desenvolverem atividades atinentes à sua participação na entidade sindical. 

As pessoas integrantes do Sintratel que entrevistei eram, em sua maioria, integrantes 

da direção executiva da entidade sindical. Apenas uma delas, na verdade, não era integrante 

da direção executiva, mas sim uma trabalhadora da entidade sindical. Não revelarei 

informações a respeito de suas atividades profissionais a fim de não possibilitar a sua 

identificação. Outra das pessoas que entrevistei foi diretora de base e diretora executiva do 

Sintratel, mas hoje já não é mais integrante da entidade sindical. A despeito de essa pessoa ter 

me contado um pouco sobre sua história de trabalho, passagens por empresas de 

telemarketing e de sua atuação como integrante do sindicato, o foco de nossa conversa 

consistiu em alguns dos acontecimentos que marcaram o caso de Lunna. Assim, não serão 

apresentadas, neste capítulo, informações referentes à nossa conversa, tendo sido elas 

apresentadas no capítulo anterior, quando apresentei um pouco da história de Lunna, o pouco 

que pude conhecer. 

 
81 Embora, por vezes, aguardando a realização de entrevistas ou quando ia ao sindicato para conversar com 

alguma pessoa, pude testemunhar um pouco do cotidiano, mas bem pouco mesmo. Presenciando tão somente, 

por exemplo, a realização de alguns atendimentos telefônicos. 
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Apesar de as pessoas integrantes da entidade sindical, sobretudo diretores executivos e 

de base, serem pessoas públicas, conhecidas por parte das trabalhadoras, bem como por 

representantes de empresas do ramo de telemarketing e empregados de alto escalão e dos 

departamentos de gestão de pessoas dessas empresas, optei por assegurar o anonimato a elas 

também, assim como o fiz em relação às pessoas trans* que entrevistei. Entretanto, preferi 

não criar pseudônimos ou nomes fictícios para as pessoas integrantes dos quadros do 

sindicato que participaram da pesquisa. E o fiz por um motivo em específico. Apenas uma 

mulher cisgênero integra a diretoria executiva do sindicato, de modo que, mesmo que a 

pessoa trabalhadora empregada do sindicato que entrevistei também seja uma mulher 

igualmente cisgênero, caso fizesse referência a nomes, ainda que fictícios, poderia se 

identificá-las através de suas falas, de suas ações.  

Portanto, ao invés de utilizar pseudônimos ou nomes fictícios, eu nomearei e 

designarei as pessoas integrantes do Sintratel entrevistadas por diretor A, diretor B, diretor C, 

diretor D, diretor E, diretor F e diretor G82, ainda que uma delas não fosse, propriamente, à 

época da entrevista, diretora, mas sim trabalhadora empregada da entidade sindical. Esta 

escolha metodológica tem, também, por objetivo impedir o apagamento das dissonâncias e 

discordâncias, por vezes, existentes entre as pessoas integrantes do Sintratel, que não serão 

compartilhadas neste texto com o objetivo de alimentar eventuais rivalidades, mas apenas a 

fim de ilustrar que as disputas em torno da atuação do sindicato se dão no âmbito da própria 

direção da entidade.  

A escolha metodológica serve, ainda, ao propósito de afastar uma confusão entre as 

diferentes vozes e perspectivas das pessoas que movimentam o Sintratel, caso não fosse 

utilizada nenhuma expressão que demarcasse as individualidades das pessoas que 

participaram da pesquisa. Outra explicação que acredito ser importante apresentar aqui se 

refere à minha escolha de flexionar as expressões diretores executivos e diretores de base no 

masculino, que é feita para destacar que a quase totalidade de integrantes da direção executiva 

são homens cisgênero e de, aparentemente, a maioria dos diretores de base serem homens 

cisgêneros83.  

 
82 Gostaria de aproveitar para relembrar que a pessoa que entrevistei que já não faz mais parte do sindicato não 

será contemplada dentre essas nomenclaturas. Aproveitar para pontuar que a atribuição das letras em ordem 

alfabética não reflete a sequência cronológica das entrevistas realizadas ou tampouco seria contemplativa de uma 

eventual hierarquia existente dentro do sindicato. 
83 Em uma assembleia entre direção executiva e direção de base ocorrida em outubro de 2019, na qual foram 

apresentadas aos diretores de base as pautas de reivindicação da campanha salarial da categoria de trabalhadoras 

em empresas de telemarketing que seria realizada entre o final de 2019 e início de 2020, para celebração da 

convenção coletiva de trabalho a vigorar no ano de 2020, eu pude conhecer e observar um pouco quem seriam os 

diretores de base do Sintratel. Embora não saiba se todos eles compareceram àquela reunião e tampouco o seu 
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Feitas estas ressalvas e considerações, voltemos as nossas atenções novamente para as 

integrantes do sindicato que entrevistei e com quem convivi. A maioria dos diretores 

executivos que entrevistei foram diretores de base antes de integrarem a direção executiva do 

Sintratel. O diretor G destacou, em uma de suas falas, a importância de um diretor executivo 

ter sido operador e diretor de base enquanto fases ou etapas de sua formação como liderança 

sindical, pois, assim, conheceria as “realidades” e os problemas vividos pelas trabalhadoras 

em empresas de telemarketing, assim como aprenderia a respeito da organização e da 

dinâmica do trabalho no setor e, também, a respeito dos direitos detidos em razão de sua 

condição trabalhadora. 

Algumas pessoas que integravam a direção executiva do sindicato eram pessoas com 

um certo nível de popularidade e que se destacaram nas empresas de telemarketing em que 

trabalharam. Eram lideranças comunitárias ou pessoas engajadas social e politicamente em 

projetos sociais ou, ainda, em movimentos sociais estudantis e antirracistas. A maioria delas 

teria se conhecido nas empresas pelas quais passaram ou por ocasião de sua militância social e 

política. Ou, ainda, através de atividades desenvolvidas pelo sindicato nas empresas em que 

trabalhavam.  

A maioria delas se autodeclarou negra. Houve quem se autodeclarasse afrodescendente 

e, também, branca. Embora, apenas uma pessoa tenha se autodeclarado branca. Uma das 

pessoas que entrevistei, no entanto, falou de sua ascendência negra, indígena e europeia e 

preferiu, em um primeiro momento, não se identificar racialmente, dizendo em seguida ser 

“tanto negro, [como] indígena. Branco eu não sou mesmo”. Ao final, optou por identificar-se 

como “uma mistura de raças, como é o povo brasileiro”. Todas as pessoas com quem 

conversei (relembrando que não entrevistei, todavia, a totalidade de pessoas integrantes da 

direção executiva do Sintratel) trabalharam em uma ou mais empresas de telemarketing, de 

modo que todas elas foram operadoras. Outras, além de operadoras, ocuparam outros cargos, 

como de supervisão e de coordenação nas empresas em que trabalharam.  

A maioria delas se declarou heterossexual, apenas uma disse ser bissexual. Todas eram 

cisgênero. Algumas delas cursaram, em termos educacionais, nível superior, outras chegaram 

a iniciá-lo, mas não concluíram. Algumas se encontravam há relativamente pouco tempo na 

direção executiva do sindicato, enquanto outras já ocupavam cargos lá há um considerável 

 
número total. Na reunião, havia oito diretores, dos quais apenas uma era mulher, uma mulher “aparentemente” 

cisgênero e negra. Dos sete homens “aparentemente” cisgêneros presentes, três eram negros. Não sei, todavia, se 

a minha percepção de gênero e raça a respeito daquelas pessoas ali presentes correspondia, corresponde à 

autopercepção que elas tinham, têm de si. Como a minha interação com essas pessoas se resumiu a 

cumprimentos, achei importante registrar essa ressalva, além de ser uma medida de coerência ideológica com 

tudo que já escrevi a respeito de identidades e de pertencimentos identitários ao longo deste texto. 
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número de anos. Nenhuma delas declarou possuir deficiência. Além disso, como informado 

pelo diretor D, parte das pessoas integrantes da direção executiva do sindicato é filiada ao 

partido comunista do Brasil, tendo, hoje, todavia uma atuação menos marcante ou intensa no 

partido do que já tiveram anteriormente. 

A maioria das pessoas integrantes da direção executiva do sindicato mora em regiões 

periféricas da cidade de São Paulo. E, assim, mora, como o diretor E me disse, distante da 

sede da entidade sindical, localizada no centro da cidade de São Paulo. O diretor G destacou, 

quando o entrevistei, ser da periferia de São Paulo, um aspecto que para ele era importante a 

ser destacado em sua apresentação. Outros aspectos foram considerados como importantes de 

serem compartilhados pelas pessoas integrantes do sindicato quando me contavam um pouco 

delas mesmas, quando se apresentavam a mim, quando eu indagava sobre suas idades, 

identidades de gênero, sexualidades, raças e deficiências, sobre suas histórias de trabalho e de 

estudos.  

Eram aspectos e informações relacionados às suas famílias, assim como às suas 

histórias de engajamento em movimentos e projetos sociais, o que me pareceu reforçar que as 

categorias identitárias que atestam alguns de nossos pertencimentos raciais, de gênero, 

sexuais, etários e corporais e atestam, em parte, quem nós somos (algumas das quais mobilizei 

nas entrevistas que realizei para tentar conhecer um pouco quem seriam as pessoas 

entrevistadas) não podem esgotar quem somos, tudo aquilo que vivemos e consideramos 

como importantes elementos constitutivos de nós mesmas, como alertado por Juana Maria 

Rodriguez (2003). 

 Mas e quais são os objetivos do Sintratel e para que ele serviria, ao menos na 

perspectiva das pessoas que o integram, o constituem e o movimentam? A maioria das 

respostas apresentadas a este questionamento por parte das integrantes do sindicato que 

entrevistei e com as quais convivi convergiu, de uma forma geral, no sentido de que a 

entidade sindical deveria assegurar e garantir o cumprimento, o respeito e a observância de 

direitos conquistados pelas trabalhadoras, pelo sindicato e assegurados em instrumentos 

normativos jurídicos, como a constituição federal brasileira, a consolidação das leis do 

trabalho, acordos e convenções coletivas de trabalho, convenções internacionais da 

organização internacional do trabalho, as normas regulamentadoras e seus anexos produzidos 

pelo ministério brasileiro do trabalho – hoje ministério da economia.  

Em suas perspectivas, a entidade sindical deveria engajar-se, ainda, na conquista de 

mais direitos para as trabalhadoras em empresas de telemarketing e no desenho de políticas 

públicas sindicais e sociais que possibilitassem a melhoria de suas condições de trabalho e 
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vida, conquistando e alcançando, por exemplo, aumentos salariais, fim do assédio moral 

organizacional e sexual no ambiente de trabalho, bem como fim de discriminações e 

violências racistas, machistas, LGBTfóbicas e de outras naturezas no espaço das empresas de 

telemarketing. Eventuais peculiaridades e especificidades das compreensões de diferentes 

integrantes do Sintratel a respeito dos objetivos da entidade sindical serão apresentadas, 

implícita ou explicitamente, ao longo do restante do texto. 

  

4.3 Quem são as trabalhadoras que o Sintratel representa? 

 

 Qual imagem, palavra ou pensamento vem à tona em sua cabeça quando lê a 

expressão trabalhadoras em empresas de telemarketing? Esta parece ser uma pergunta, 

apenas, para as pessoas que nunca trabalharam em empresas desse tipo. E eu estaria mentindo 

se dissesse que, quando a escrevi, não estivesse pensando nessas pessoas que, apesar de nunca 

terem trabalhado no setor, podem já ter tido algum contato com algumas das trabalhadoras 

dele através de ligações ou por meio de chats para contratarem serviços, cancelarem serviços, 

fazerem reclamações, solicitações ou elogios. Não que este texto seja só para essas pessoas. 

Não é. É, também, para aquelas que trabalham ou trabalharam no setor, para aquelas que 

participaram da pesquisa apresentada neste texto. Mas ao propor esse questionamento, 

gostaria de apresentar um quadro um pouco mais complexo do que aquele que algumas 

pessoas que nunca trabalharam no setor costumam ter em mente sobre quem são e o que 

fazem as trabalhadoras em empresas de telemarketing. 

Através da pesquisa de campo, eu pude conhecer um pouco quem são as pessoas que 

trabalham em empresas de telemarketing, quais são as atividades que executam. Se antes de 

realizar a pesquisa, vinha à tona, em minha cabeça, a imagem de uma série de operadoras de 

telemarketing com seus headsets, sentadas em frente a monitores de computador, efetuando 

ligações telefônicas, quando pensava em quem são e o que fazem as trabalhadoras em 

empresas de telemarketing. Hoje, são outras as imagens que vêm à tona, para além daquela, e 

aquela já não é, exatamente, a mesma. Mas quem são as trabalhadoras em empresas de 

telemarketing, ao menos na perspectiva das integrantes do Sintratel? A resposta para esta 

pergunta é fundamental para compreender por que e como se dá a atuação do Sintratel, pois 

ela possibilita a elaboração de outras duas perguntas, igualmente, importantes, as quais 

tentarei responder: quem são as trabalhadoras representadas pelo Sintratel? A atuação do 

Sintratel em prol das trabalhadoras que representa tensiona ou propõe transformações, de 

alguma forma, das compreensões legais de atuação e representação sindicais? 
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Antes, no entanto, de tentar responder a esses questionamentos, gostaria de apresentar 

umas breves considerações sobre um dos critérios jurídicos fundamentais previstos na 

consolidação das leis do trabalho para a formação de sindicatos, para a associação de 

trabalhadoras em sindicatos, o critério jurídico de categoria, já que ele será importante para 

refletir sobre quem são as trabalhadoras representadas pelo sindicato. As compreensões em 

torno do critério jurídico de categoria sofreram uma série de alterações com o passar do 

tempo, mas, sobretudo, com a promulgação da constituição brasileira de 1988. Até a 

promulgação deste texto, a categoria era mobilizada como um critério de controle estatal de 

quais trabalhadoras, pertencentes a quais setores econômicos poderiam se fazer representadas 

por sindicatos (SAYONARA GRILLO COUTINHO LEONARDO DA SILVA, 2014; 

AMAURI MASCARO NASCIMENTO; SÔNIA MASCARO NASCIMENTO; MARCELO 

MASCARO NASCIMENTO, 2015). 

Assim, uma das formas de interferência do estado brasileiro na criação de entidades 

sindicais consistia na edição do quadro de atividades e profissões anexo à consolidação das 

leis do trabalho, por determinação de seus artigos 570 e 577. Quadro este que era elaborado e 

revisto regularmente “por uma Comissão de Enquadramento Sindical, órgão administrativo 

federal a quem competia (...) classificar as atividades e profissões e resolver as dúvidas e 

controvérsias existentes sobre a organização sindical” (SAYONARA GRILLO COUTINHO 

LEONARDO DA SILVA, 2014, p. 5-6). De modo que, regra geral, só poderiam ser criadas 

entidades sindicais representativas das trabalhadoras das atividades e setores econômicos 

contemplados no mencionado quadro, conforme disposição do artigo 570 da consolidação das 

leis do trabalho. O quadro era construído a partir “[d]a estrutura econômica e [da organização 

d]o sindicalismo patronal”, para, assim, “impedir o exercício da criatividade dos agentes 

sociais e econômicos na interpretação do conceito de categoria” (SAYONARA GRILLO 

COUTINHO LEONARDO DA SILVA, 2014, p. 5). 

Porém, a constituição brasileira de 1988, ao reconhecer às trabalhadoras o direito de 

criar sindicatos e de definir suas diretrizes de atuação, não teria recepcionado esse quadro, 

essa possibilidade de interferência estatal ou, formalmente, quaisquer outras possibilidades de 

interferência estatal na criação e no funcionamento de entidades sindicais (SAYONARA 

GRILLO COUTINHO LEONARDO DA SILVA, 2014). Estabelecendo como “[a] única 

exigência constitucional (...) o registro no órgão competente e a única restrição é a 

observância do princípio do sindicato único” (AMAURI MASCARO NASCIMENTO; 

SÔNIA MASCARO NASCIMENTO; MARCELO MASCARO NASCIMENTO, 2015, p. 

208). Portanto, caberia aos sindicatos, através de seus estatutos, delimitar “a[s] categoria[s] 
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por ele[s] representada[s] e a[s] sua[s] base[s] territoria[is].” (AMAURI MASCARO 

NASCIMENTO; SÔNIA MASCARO NASCIMENTO; MARCELO MASCARO 

NASCIMENTO, 2015, p. 208). Embora, como pontuado anteriormente neste texto, a partir de 

alerta feito por Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (2014), a regulação de normas e 

procedimentos atinentes ao registro de entidades sindicais poder, sim, configurar hipótese de 

intervenção do estado na formação e na atuação de sindicatos. 

O critério jurídico legal de categoria previsto na consolidação das leis do trabalho para 

formação e atuação de sindicatos foi, ao contrário do quadro de atividades e profissões, 

recepcionado pela constituição brasileira de 1988, conforme decisão do supremo tribunal 

federal (SAYONARA GRILLO COUTINHO LEONARDO DA SILVA, p. 16). A 

consolidação das leis do trabalho, em seu artigo 511, § 2º, prevê que a “similitude de 

condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na 

mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas” é a 

característica constitutiva das categorias de trabalhadoras, das categorias profissionais. De tal 

modo que, na interpretação de Maurício Godinho Delgado (2019, p. 1.514) deste dispositivo, 

“[a] categoria profissional, regra geral, identifica-se, pois, não pelo preciso tipo de labor ou 

atividade que exerce o obreiro (e nem por sua exata profissão), mas pela vinculação a certo 

tipo de empregador.”. 

Esta concepção de categoria profissional mimética à organização patronal, herdeira 

das formas históricas de organização sindical brasileira, parece informar, em alguma medida, 

a atuação do Sintratel. Afinal, de acordo com o diretor B, o Sintratel é a entidade sindical 

representativa das trabalhadoras empregadas por empresas de telemarketing da região 

metropolitana de São Paulo. O Sintratel atua em nome e em benefício de operadoras, de 

supervisoras, assim como de trabalhadoras dos setores administrativos, de tecnologia da 

informação, de medicina do trabalho das empresas de telemarketing. E, também, em nome e 

em benefício de pessoas que ocupam cargos hierarquicamente superiores no que ele chamou 

de “pirâmide organizacional” das empresas de telemarketing, como as pessoas que ocupam 

cargos de coordenação e gerência, de modo que o sindicato estaria atento, segundo o diretor 

B, às particularidades das condições de trabalho de cada uma das diferentes trabalhadoras 

para definir suas diretrizes de atuação. 

A representação sindical do Sintratel, assim, parece ser construída a partir da categoria 

econômica empregadora, ou seja, a partir da organização das empresas de telemarketing. 

Entretanto, essa forma de representação, calcada nessa perspectiva mimética de categoria 

apreende, apenas, parte da atuação da entidade sindical. Em uma das falas do diretor C, a 
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atuação do Sintratel pareceu, por vezes e em certas ocasiões, exceder a representação de 

trabalhadoras empregadas, jurídica e formalmente, pelas empresas de telemarketing, 

estendendo-se à totalidade das trabalhadoras que trabalham em empresas de telemarketing, 

independentemente do vínculo empregatício ser estabelecido com a empresa de telemarketing 

(que já costuma ser terceirizada) ou com uma empresa terceirizada que presta serviços para a 

empresa de telemarketing (que é, como dito, usualmente, uma empresa terceirizada).  

Ele me relatou que, em uma determinada empresa de telemarketing, as trabalhadoras 

da limpeza eram terceirizadas e impedidas de utilizarem os mesmos banheiros que as pessoas 

jurídica e formalmente empregadas pela empresa, situação em relação à qual o sindicato 

interveio, pois, nas palavras do diretor C, “ele luta por todos, todos, né? Todos por igual, 

independente de hierarquia [dentro da empresa]”. 

Uma compreensão estanque de categoria como determinado conjunto de trabalhadoras 

vinculadas jurídica e formalmente a determinado tipo de empresa que forma o sindicato e é 

representada por ele seria incapaz de apreender ações sindicais que, tal como a descrita, 

abarcam trabalhadoras que, apesar de laborarem nos espaços desse determinado tipo de 

empresa, não são, jurídica e formalmente, empregadas dela, mas de outra empresa. O próprio 

artigo 511, § 2º, da consolidação das leis do trabalho autoriza que trabalhadoras de 

“atividades similares ou conexas” componham uma categoria profissional, de modo que 

poderiam ser consideradas como integrantes delas tanto as trabalhadoras empregadas por 

empresas de telemarketing, como aquelas terceirizadas que laborem nesses espaços, já que as 

suas atividades são fundamentais para o desempenho das atividades daquelas84. Assim, ao 

agir para que as trabalhadoras terceirizadas da limpeza tivessem acesso aos mesmos banheiros 

das demais trabalhadoras da empresa, reconhece-se, ao menos, naquela ação, que aquelas 

trabalhadoras integram a categoria em nome da qual se age, a despeito de terem um 

empregador formalmente diverso do restante das demais trabalhadoras. 

Além disso, essa compreensão estanque de categoria como um conjunto de 

trabalhadoras com condições de vida similares provoca, por vezes, a desconsideração ou 

mesmo desprezo pelas diferenças concernentes ao gênero, à sexualidade, à raça e à idade 

constitutivas das vidas das trabalhadoras que afetarão, sobremaneira, suas vivências no 

ambiente de trabalho, sendo tidas, dessa forma, por marginais ou irrelevantes para fins de 

 
84 Em sentido semelhante, Márcio Túlio Viana (2017b, p. 98) afirma, frisando que se refere às trabalhadoras 

terceirizadas que trabalhem por um razoável decurso de tempo nas empresas tomadoras de serviços, que: “Basta 

lembrar que, quando a CLT fez a categoria profissional corresponder à econômica, foi por concluir que as 

pessoas que trabalhavam num mesmo ramo de atividade empresarial se unem por laços de solidariedade. Ora, no 

caso dos terceirizados que ficam longo tempo na mesma empresa tomadora, esses laços formam com o pessoal 

que está ali, e não com outros terceirizados, que eles nem conhecem.”. 
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definição das diretrizes de atuação sindical. Em contraposição a essa compreensão estanque, 

talvez seja mais interessante reconhecer o caráter contingencial e performativo (mais uma vez 

no sentido butleriano da expressão) da categoria profissional, enquanto motor da atuação 

sindical, ou seja, que as diferentes ações sindicais podem invocar e produzir diferentes 

entendimentos acerca da composição e da extensão da categoria profissional. 

Mas e o que significa ser trabalhadora terceirizada dentro de uma empresa que já é 

terceirizada? Quais são os impactos e as repercussões pessoais, sociais e jurídicas de ser uma 

trabalhadora terceirizada dentro de uma empresa terceirizada que, formalmente, não é a sua 

patroa? Estas são perguntas que, infelizmente, não poderei responder. Espero que outras 

pessoas se dediquem a buscar respostas para elas. Até mesmo porque a terceirização de 

algumas atividades de empresas terceirizadas não pareceu ser uma realidade incomum ou 

excepcional nas empresas de telemarketing, não ao menos nas empresas que visitei. Em 

algumas delas, trabalhadoras da limpeza, da manutenção e, também, em lanchonetes 

eventualmente existentes nos espaços da empresa de telemarketing não eram, diretamente, 

contratadas pelas empresas de telemarketing, mas sim empregadas terceirizadas. Embora 

como dito, apesar de não integrarem uma compreensão estanque de categoria, podem compor 

a categoria mobilizada e em prol da qual, por vezes, age o Sintratel. 

 Um outro aspecto que gostaria de destacar nas falas dos diretores B e C é que, 

diferentemente do que eu imaginava, do que eu acredito que outras pessoas imaginem, 

existem outras trabalhadoras para além das operadoras nas empresas de telemarketing. Mas 

quem são as trabalhadoras que ocupam e desempenham as diferentes funções e atividades que 

caracterizam e possibilitam o funcionamento de uma empresa de telemarketing? Segundo o 

diretor B, os perfis das trabalhadoras em empresas de telemarketing são os mais diversos 

possíveis e variam, drasticamente, de acordo com a sua função, com as atividades que 

desempenham, do nível hierárquico que elas ocupam na “pirâmide organizacional” das 

empresas do setor. Em razão de sua função, de suas atividades, do nível hierárquico em que se 

encontrem variam, também, e igualmente de forma drástica, as suas condições de trabalho, os 

seus salários, assim como as suas possibilidades de ascensão e crescimento profissionais 

dentro das empresas de telemarketing. 

O diretor B me explicou que a base da “pirâmide organizacional” das empresas de 

telemarketing seria formada por trabalhadoras com baixos salários, como operadoras, que 

representariam o maior contingente de trabalhadoras das empresas de telemarketing, e, 

também, por suas supervisoras. A maioria das operadoras de telemarketing seria formada por 

mulheres, pessoas negras e LGBTs. Enquanto no topo da “pirâmide organizacional”, “os 
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caucasianos, homens de poder” ocupariam os cargos de “gerentes, donos, CEOs”85, com altos 

salários e lucros. Nos cargos de chefia, de gerência e entre proprietários de empresas, não 

seria, portanto, representada a diversidade sexual, racial e de gênero característica da 

operação, da base da “pirâmide organizacional” das empresas de telemarketing. 

 Ao falar sobre o perfil das trabalhadoras empregadas em empresas de telemarketing, 

mas, sobretudo, daquelas que trabalhariam em suas operações, o diretor D afirmou que o setor 

de telemarketing seria composto por pessoas jovens, muitas delas em seu primeiro emprego. 

Assim como pelo “[m]oleque [que] vai no baile funk, moleque [que] escuta funk, moleque 

[que] mora na quebrada”. Além de mulheres cisgênero86. Muitas delas negras e mães, que 

encontrariam no trabalho em empresas de telemarketing a fonte de subsistência própria e de 

suas famílias. “A menina teve um filho, o moleque não assumiu, entendeu? Ela tá trabalhando 

no telemarketing para criar o filho. A mãe cuida do filho para ela. As avós, as avós não podem 

descansar, têm que cuidar dos netos”. O setor de telemarketing seria, ainda, composto, 

conforme relatado pelo diretor D, por pessoas LGBTs, que encontrariam, nele, oportunidades 

de emprego: 

 

Diretor D – Os gays [pareceu, na conversa com o diretor D, que quando se referia a 

gays, falava não só de homens cisgênero gays, como também de outras pessoas 

LGBTs], lá nos anos 90 a gente já falava isso, vai para o telemarketing, senão vai 

para a prostituição, cara. Ou trabalha no salão de beleza. Ou vai para o tráfico. Ou 

vai para a prostituição. Ou vai para o telemarketing.  

 

 A abertura das empresas de telemarketing para grupos sociais marginalizados, como 

mulheres, pessoas negras e LGBTs, seria possibilitado, de acordo com o diretor B, pela 

invisibilidade característica do trabalho desenvolvido nas operações dessas empresas. Essa 

abertura seria interessante e conveniente do ponto de vista empresarial por possibilitar o 

pagamento de baixos salários, já que as pessoas contratadas se contentariam com as 

remunerações oferecidas diante das dificuldades de acesso a outros setores do mercado de 

trabalho formal brasileiro. Assim, como me disse o diretor B, ao invés de se tornar 

 
85 A sigla CEO significa “chief executive officer”, que em português poderia ser traduzida para diretora executiva 
ou diretor executivo. 
86 O diretor A comentou que, certa vez, assistiu a uma reportagem sobre o acesso de mulheres (imagino que a 

reportagem foi construída em torno de mulheres cis) no setor de telemarketing, na qual a tônica seria de que a 

sua presença mais significativa se dava em razão das mulheres (cis) serem consideradas mais atenciosas e suas 

vozes mais agradáveis. Esta compreensão parece ser, também, aquela do patronato do segmento, segundo o qual 

“os clientes preferem ouvir uma voz feminina ao telefone, somado ao fato de que são consideradas mais 

pacientes e de terem mais ‘jeito’ para lidar com o público” (SELMA BORGHI VENCO, 2006, p. 233-234). O 

diretor A, entretanto, em contraposição a tal entendimento, afirmou: “Não, eu não acho que é por isso. É porque 

ela tá mais vulnerável na sociedade. Então, você tem como pagar menos para aquele grupo de trabalhador. É a 

realidade nua e crua”. 
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cabelereira, a pessoa LGBT se tornaria operadora de telemarketing. Ao invés de se tornar 

empregada doméstica, a mulher negra se tornaria operadora de telemarketing. 

Ainda na perspectiva do diretor B, o setor de telemarketing, a despeito do pagamento 

de baixos salários, não seria “um setor ruim para trabalhar”: 

 

Diretor B – (...) Na minha opinião, é um setor interessante. Na minha opinião, ele é 
acolhedor sim. Ele gera emprego formal e renda formal para as pessoas, incluindo as 

pessoas que são invisibilizadas. Eu não bestializo o telemarketing. Muito pelo 

contrário, eu acho que ele tem que ser cada vez mais regulamentado, mas ele é um 

setor interessante e importante para a sociedade. Ele, ele faz com que o jovem tenha 

oportunidade, com que a mulher, o afrodescendente tenham oportunidade, inclusive 

de ter renda, porque ele pode comissionar em larga escala. Eu gosto muito desse 

setor. Não é à toa que eu dirijo o sindicato desse setor. 

 

No mesmo sentido, posicionou-se o diretor D. Ele reconhece que o trabalho no setor 

de telemarketing é, usualmente, desenvolvido em condições precarizadas; que as 

trabalhadoras do telemarketing enfrentam e vivem condições de trabalho e de vida mais 

precarizadas quando comparadas a trabalhadoras de outros setores do mercado de trabalho 

formal. Mas compreende que, ainda assim, o setor de telemarketing assegura uma série de 

direitos para suas trabalhadoras. No setor de telemarketing, a trabalhadora tem jornada de 

trabalho de “6 horas, ganha um barão e pouco, tem ticket, tem carteira assinada.”. O diretor D 

me questionou, quando conversamos, se o trabalho no setor de telemarketing poderia ser 

considerado o mais degradante ou o mais precarizado. Se seria possível compará-lo, por 

exemplo, com o trabalho do “menino que entrega o Rappi, o menino que pega a bicicleta da 

Yellow para entregar o iFood? É isso que nós vamos ter? Quer comparar isso com 

telemarketing? O telemarketing é o socialismo, então. O menino trabalha 12 horas de bicicleta 

para ganhar um barão?”.   

Quando questionei, especificamente, por que as empresas de telemarketing 

contratariam pessoas trans*, a invisibilidade das trabalhadoras nas operações das empresas de 

telemarketing voltou a ser mencionada. Os diretores C, E e F, por exemplo, afirmaram que o 

fato das operadoras de telemarketing não serem vistas pelas pessoas com as quais entram em 

contato; o fato das pessoas, por elas, contatadas não saberem quem elas são e tampouco se 

importarem com quem elas sejam possibilitaria a contratação de pessoas trans*. A 

invisibilidade das operadoras contribuiria, segundo o diretor F, para que os processos 

seletivos para contratação de trabalhadoras para empresas de telemarketing fossem “menos 

discriminatório[s]” quando comparados aos de outras empresas, aos de outros setores 

econômicos. 
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De acordo com ele, as pessoas responsáveis pela contratação de trabalhadoras para o 

setor se concentrariam na “formação profissional [da pessoa que pleiteia a vaga de emprego] e 

não [em] você como pessoa”. Sua preocupação seria, quase que exclusivamente, a de que a 

pessoa candidata à vaga possuísse uma “boa dicção”. Eu preciso, entretanto, apresentar um 

contraponto a essa percepção, fundado nas falas de outras entrevistadas, em conversas 

informais e nas dinâmicas que pude acompanhar por ocasião da observação participante nas 

atividades desenvolvidas pelo sindicato junto às trabalhadoras. Pareceu, ao menos para mim, 

que, além da exigência de “boa dicção”, o pertencimento a um grupo social marginalizado 

seria, senão, um requisito, uma espécie de “vantagem competitiva” nos processos seletivos de 

contratação no setor, como até já trabalhado anteriormente. Este, também, pareceu ser o 

entendimento de Selma Venco (2006, p. 72; 2009, p. 164), que, inclusive, apresentou em sua 

tese de doutorado e em um artigo, trecho de entrevista com gerente de gestão de pessoas no 

qual esse gerente indicava uma preferência pela contratação de pessoas trans*, em razão de 

sua aparente dedicação e empenho ao trabalho, que, na verdade, indicaria a maior 

possibilidade de exploração dessas pessoas, de seus trabalhos, de seus corpos, de suas vidas87. 

Apesar da fala do gerente entrevistado por Selma Venco (2006; 2009) indicar um certo 

nível de abertura de empresas de telemarketing para as pessoas trans*, essa abertura seria um 

tanto quanto limitada. Convergindo com a compreensão das pessoas trans* que entrevistei, o 

diretor E afirmou que as possibilidades de ascensão e crescimento profissional de pessoas 

trans* no âmbito das empresas de telemarketing seriam reduzidas quando comparadas às de 

outras pessoas, de modo que, dificilmente, as pessoas trans* seriam promovidas para cargos 

de liderança ou contratadas para ocupá-los. O diretor C, por exemplo, relatou que, durante 

seus muitos anos de experiência no setor de telemarketing, teria conhecido, apenas, uma 

pessoa trans* em um cargo diverso do de operadora. No caso, a pessoa ocupava um cargo de 

supervisão. Estas falas evidenciam que a transfobia e o cissexismo conformam a gestão e a 

organização do trabalho nas empresas de telemarketing. 

A abertura das empresas de telemarketing para a diversidade sexual, racial e de gênero 

poderia ser compreendida, segundo o diretor F, como ambivalente, contraditória. Afinal, 

representaria “uma inclusão, mas oculta”. Representaria uma oportunidade formal de trabalho, 

 
87 Apresento, aqui, o trecho do trabalho de Selma Venco (2009, p. 164) ao qual fiz referência:  

“Essa visão é compartilhada pela empresa, que também as considera pessoas mais produtivas que a média, além 

de apresentarem níveis mais baixos de absenteísmo e maior índice de cumprimento de metas: 

A gente percebe que essas pessoas são excelentes profissionais, super comprometidas, não faltam, estão sempre 

com as metas do mês superadas e a gente sempre brinca com eles, se não têm outros amigos como eles [pessoas 

trans*] para indicar para trabalhar [...] porque eles brincam entre eles, mas produzem muito e são muito 

concentrados e têm uma fidelidade grande com a empresa. Acho que numa loja seria mais difícil, pela 

discriminação das pessoas (Gerente de recursos humanos, 19 de julho de 2005).”. 
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de emprego. Ao mesmo tempo em que reforçaria a invisibilidade, promoveria a 

invisibilização de grupos sociais marginalizados. Diante desta inclusão ambivalente, desta 

inclusão contraditória, o diretor F destacou a importância de se possibilitar e assegurar às 

pessoas integrantes de grupos sociais marginalizados que são contratadas para trabalhar nas 

operações de empresas de telemarketing oportunidades de ascensão e crescimento 

profissionais em tais empresas. 

Para tanto, nas assembleias de celebração de acordos coletivos de trabalho das quais 

participei, uma das cláusulas dos acordos propostos que costumava ser destacada era a 

referente ao estabelecimento de um plano de cargos e salários em consonância com as 

disposições normativas da convenção internacional 111 da organização internacional do 

trabalho, para assegurar a equidade nas relações de trabalho, impedindo discriminações 

fundadas em raça, identidade de gênero, dentre outros aspectos identitários. Em algumas das 

assembleias, o diretor B comentava que esse plano seria composto, inicialmente, pelos cargos 

de operadora júnior, operadora plena e operadora sênior. Segundo ele, o plano seria 

aprimorado com o passar do tempo. De acordo com os diretores B, D e F, a proposta e a 

tentativa de construção de planos de cargos e salários representariam uma das estratégias de 

atuação do sindicato para enfrentamento à transfobia, ao cissexismo, ao racismo, ao 

machismo, à homofobia, à lesbofobia e à bifobia.  

O diretor F afirmou que os planos de cargos e salários tratam “de maneira igualitária 

tanto a atividade que é realizada pelos operadores, o nível salarial, a faixa salarial desses 

operadores, [como possibilitam] a oportunidade igual de crescimento e evolução na empresa, 

independente justamente, independente de cor, de sexo, de gênero, principalmente”. Em razão 

de muitas pessoas, como pessoas LGBTs e negras, só encontrarem no setor de telemarketing 

oportunidades de trabalho e emprego, a diretora B reforçou a importância da luta sindical para 

que elas tenham mais oportunidades de crescimento profissional nas empresas de 

telemarketing, para que o seu trabalho seja mais valorizado através de salários maiores e, 

também, da conquista de “mais qualidade de vida e de trabalho”. 

Retomando, agora, mais diretamente a questão de quem são as trabalhadoras 

representadas pelo Sintratel, ao menos na perspectiva de seus dirigentes, embora, de certa 

forma, ela em momento nenhum tenha deixado de ser objeto de reflexões e de sentires nesta 

seção, é importante considerar que o Sintratel não é o único sindicato representativo de 

trabalhadoras em empresas de telemarketing na região metropolitana de São Paulo. Afinal, há 

disputas e conflitos relativos à representação sindical dessas trabalhadoras com o Sindicato 
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dos Trabalhadores em Telecomunicações no Estado de São Paulo (Sintetel), mas que não 

serão objeto de maiores ponderações neste trabalho88.  

Além disso, algumas operadoras de telemarketing não são representadas pelo Sintratel, 

na medida em que não são empregadas por empresas de telemarketing terceirizadas, mas por 

bancos, como comentado pelo diretor D. Ou por outras empresas que criam call centers dentro 

de suas estruturas burocráticas, institucionais e administrativas. De modo que, por vezes, 

operadoras terceirizadas trabalham lado a lado com operadoras contratadas diretamente por 

empresas para as quais ambas prestam serviços, como acontecera com Gisberta. 

Ela relatou que, à época da entrevista, trabalhava na “casa do cliente”, expressão 

utilizada para designar quando a operadora de telemarketing terceirizada trabalha no espaço 

físico da empresa tomadora de serviços. Ela trabalhava, em uma operação dentro de um 

banco, no qual haveria pessoas contratadas de sua e de outras empresas de telemarketing, 

assim como operadoras contratadas diretamente pelo banco. De acordo com ela, haveria uma 

considerável diferença nos salários recebidos entre elas para a realização das mesmas 

atividades. Ela, inclusive, chamou a minha atenção para o fato de que parte das operadoras 

contratadas pelo banco foram efetivadas das empresas terceirizadas. Entretanto, só teriam sido 

efetivadas pessoas brancas, jovens e magras, enquanto entre as trabalhadoras terceirizadas 

 
88 A fim de me explicar o motivo das disputas e conflitos entre Sintratel e Sintetel, o diretor B relatou que o 

Sintetel fora criado na década de 1940, enquanto o Sintratel só teria surgido na década de 1990 com a 

privatização de empresas do setor de telecomunicações no Brasil e, como consequência, do aparecimento de uma 

nova categoria de trabalhadoras: as operadoras de telemarketing, as trabalhadoras em empresas de telemarketing. 

Nas palavras do diretor B: “Não existia operação, não existia operação antes da privatização. As operações de 

telemarketing de vendas e terceirização da, de mão-de-obra surge com a privatização. O que é, as empresas de 

telemarketing são as terceirizadas. Elas só surgiram quando ocorreu a privatização em meados dos anos 90. 

Depois da privatização, ou melhor, como consequência da privatização, surgem empresas prestadoras de serviço 
da telefonia, da televisão a cabo, porque, até então, as empresas eram todas... Ou eram estatais ou tinha uma 

organização própria. Na maioria das vezes, eram empresas estatais. (...) Quando o Estado privatiza, surgem as 

terceirizadas e, junto com as terceirizadas, uma outra categoria profissional, que vende qualquer produto. (...) 

Então, na verdade, o Sintetel se conflita conosco, porque ele, ele é anterior à privatização e ele entende que ele 

tinha que representar todos e todas. Só que não dá para ser assim, porque nós nos tornamos uma categoria 

diferente do cabista, do sujeito do sistema, que ele sempre representou antes da privatização. E demos origem a 

uma outra forma de organização no trabalho, que é o teleatendimento, o telemarketing, que tem até um CBO 

[classificação brasileira de ocupações] específico, CBO 4223.”. Entretanto, de acordo com o diretor D, hoje a 

relação seria melhor com o Sintetel. Ele me disse que houve uma greve de trabalhadoras em uma empresa de 

telemarketing que comporia a base do Sintetel no ano de 2015, motivada por uma série de reivindicações, dentre 

as quais, o desejo das trabalhadoras de terem acesso ao piso salarial conquistado pelo Sintratel. A greve 
deflagrada contou com apoio do Sintratel. Na decisão judicial que reconheceu a legalidade da greve, o Sintratel 

foi declarado como legítimo representante sindical das trabalhadoras da empresa. Só que depois de muitos anos 

de disputas e conflitos em torno da representação das trabalhadoras daquela empresa, os dois sindicatos teriam 

chegado ao acordo de que, considerando que o Sintratel “nunca conseguiu fazer trabalho de base nessa empresa, 

porque o Sintetel já tava lá”, o Sintetel é quem representaria as trabalhadoras da empresa. Na compreensão do 

diretor D, não haveria “cabimento dois sindicatos de trabalhadores ficar se matando, né? A gente já tem um 

inimigo em comum”. O acordo celebrado entre os sindicatos estabeleceu, ainda, que, em determinado momento, 

o piso salarial das trabalhadoras representadas por ambos os sindicatos deveria ser o mesmo, de modo que, 

segundo o diretor D, a expectativa é de que Sintratel e Sintetel tentem elaborar uma convenção coletiva do 

trabalho única. 
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haveria, teriam persistido, em suas palavras, “[h]omens trans, mulheres trans, homos, lésbicas, 

mães, pessoas de terceira idade”. 

A experiência de Gisberta como operadora na “casa do cliente” evidencia que a 

terceirização pode ser concebida como um mecanismo jurídico (que encontra, previsão e 

guarida na súmula número 331 do tribunal superior do trabalho e nas leis números 6.019, de 3 

de janeiro de 1974; 7.102, de 20 de junho de 1983; 13.429, de 31 de março de 2017; 13.467, 

de 13 de julho de 2017) transfóbico, cissexista, racista, machista, homofóbico e lesbofóbico. E 

isto porque, a terceirização condiciona o acesso de grupos sociais marginalizados, como os 

descritos por Gisberta, a um trabalho regulado, a um emprego no setor de telemarketing, que 

promoverá a sua simultânea invisibilização e exploração econômica. Em troca de um conjunto 

de direitos inferior, como salários mais reduzidos, quando comparado a trabalhadoras não só 

de outros setores do mercado de trabalho formal, como em relação a algumas das 

trabalhadoras com quais se compartilha o ambiente de trabalho, em relação às quais se 

desempenha atividades similares ou até mesmo idênticas, como teria sido o caso de Gisberta. 

Além de serem expostas a um maior risco de adoecimento físico e mental, a uma maior 

rotatividade no emprego (RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018). 

Se a terceirização representa um mecanismo jurídico transfóbico e cissexista, como a 

atuação do Sintratel tem sido pensada e desenvolvida para enfrentar a transfobia e o 

cissexismo reproduzidos no setor de telemarketing e em outros espaços sociais? Como o 

sindicato tem agido se a terceirização parece ter ainda, dentre seus objetivos e consequências, 

dificultar a articulação e a atuação de trabalhadoras, coletivamente organizadas em sindicatos 

ou em grupos contingentes, em contraposição à exploração econômica de seus corpos e de 

suas vidas, como tem sido sustentado por diferentes pesquisadoras do direito do trabalho 

(MÁRCIO TÚLIO VIANA, 2017a; RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018)? Afinal, a 

terceirização dificulta a atuação do sindicato nos espaços das empresas tomadoras de serviços 

nos quais são lotadas operadoras terceirizadas, como aquele banco no qual trabalhara 

Gisberta.  

Ela espalha as trabalhadoras em uma infinidade de empresas e ambientes de trabalho, 

nos quais, muitas vezes, ficam por pouco tempo, dificultando, assim, a formação de alianças 

entre as diferentes trabalhadoras que ocupam e produzem aquele espaço, a atuação de seu 

sindicato representativo (MÁRCIO TÚLIO VIANA, 2017a; RENATA QUEIROZ DUTRA, 

2018). Essas dificuldades de articulação coletiva e sindical existem mesmo em relação às 

trabalhadoras que laboram no espaço físico de uma mesma empresa de telemarketing, pois, 

como afirmado por Renata Queiroz Dutra (2018, p. 98), nela, “existem padrões 
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remuneratórios totalmente distintos em função do ‘produto’ que é operado, ou seja, em função 

daquele que figura como tomador dos serviços”, fomentando competitividades e rivalidades 

entre as trabalhadoras. 

Apesar das dificuldades impostas pela terceirização, o Sintratel, enquanto “sindicato 

de trabalhadoras terceirizadas”, palavras do diretor D, evidencia a possibilidade de 

organização sindical e coletiva das trabalhadoras do setor de telemarketing. Faço esta ressalva 

não como uma defesa da terceirização ou uma negação de alguns de seus aspectos, objetivos e 

consequências negativos. Mas sim para que construamos uma perspectiva mais complexa em 

torno desse fenômeno que não reforce construções acadêmicas problemáticas, características 

do que o diretor D nomeou em nossa conversa como típicas de uma “academia que tá no 

mundo da lua”. Construções acadêmicas que se recusem a reconhecer a existência das 

trabalhadoras terceirizadas, dessas trabalhadoras que vivem e enfrentam condições de vida e 

de trabalho precarizadas. Construções acadêmicas que se recusem a reconhecer a agência a 

níveis individual, coletivo e sindical das trabalhadoras terceirizadas. 

 

4.4 Mas e, afinal, quais são as atividades de enfrentamento à transfobia e ao cissexismo 

propostas e desenvolvidas pelo Sintratel? 

 

 Durante muito tempo, eu acreditei que o propósito deste trabalho seria avaliar as 

estratégias desenvolvidas por trabalhadoras trans* e pelo Sintratel para enfrentamento à 

transfobia e ao cissexismo no setor de telemarketing paulistano e em outros espaços sociais. 

Avaliar como e se elas se prestariam ao objetivo que lhes ensejaria, quais seriam as mudanças 

que buscariam provocar e quais, efetivamente, provocariam, inclusive e principalmente, em 

relação ao direito, ao estado e ao próprio sindicato. Mas, como o Pedro Augusto Gravatá 

Nicoli me alertou, apesar deste ser um caminho possível, avaliar implicaria em julgar aquelas 

estratégias, as ações de trabalhadoras e de integrantes do Sintratel como certas ou erradas. 

Quando seria possível ir além desse tipo de avaliação. E esse próprio tipo de avaliação, talvez, 

não fosse recomendável ou pudesse ser um tanto quanto problemático, problematizável. O 

que não significa que algum outro tipo de avaliação não possa ser feita neste texto, mas desde 

que não dentro dessa lógica de certo ou errado. 

Achei que este seria o momento propício, o espaço apropriado para relembrar a quem 

lê e para me relembrar sobre quais seriam, sobre quais são os objetivos deste texto. O que ele 

pretende? O que eu pretendi nele, através dele? Compreender se o Sintratel considera o 

enfrentamento à transfobia e ao cissexismo como um de seus objetivos. E caso o faça, 
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compreender por que o faz, de que forma esse objetivo se traduz em ações e quais seriam os 

contornos dessas ações. Além disso, gostaria, também, de entender como as trabalhadoras 

trans* encaram a atuação do sindicato. Ela atende a seus interesses? Promove seus direitos? 

Enfrenta, em suas percepções, a transfobia e o cissexismo reproduzidos em seus ambientes de 

trabalho? Como elas próprias agem e reagem diante dessas formas de discriminação em seus 

cotidianos de trabalho? Como as ações desenvolvidas por dirigentes sindicais e trabalhadoras 

informam, disputam e tensionam as perspectivas que elas constroem em relação ao direito, ao 

estado, ao sindicato, às suas possibilidades e aos seus limites? 

Achei que seria importante relembrar os objetivos deste trabalho, já que o restante do 

texto nos permitirá tentar alcançá-los mais diretamente. O que não significa que tudo o que foi 

escrito até aqui, o foi em vão. Aliás, algumas das respostas aos objetivos formulados sob o 

formato de questionamentos já começaram a ser esboçadas em outras partes deste texto, mas 

ganharão, a partir de agora, maior profundidade, mais elementos. Já apresentei, por exemplo, 

algumas das estratégias propostas, adotadas pelo Sintratel, por seus integrantes para 

enfrentamento à transfobia e ao cissexismo. Como a estruturação de planos de cargos e 

salários nas empresas de telemarketing. Mas então, o enfrentamento à transfobia e ao 

cissexismo poderia, mesmo, ser entendido como um dos objetivos do Sintratel, como uma das 

suas diretrizes de atuação? E em caso positivo, por quê? 

Em diferentes atividades promovidas pelo Sintratel envolvendo a participação de 

trabalhadoras em empresas de telemarketing89, como assembleias para celebração de acordos 

coletivos de trabalho90, assembleias destinadas à apresentação da pauta de reivindicações da 

 
89 Nas atividades realizadas nas empresas de telemarketing que acompanhei, houve a participação de operadoras, 

supervisoras, gerentes, coordenadores, além de trabalhadoras dos setores de limpeza e manutenção, assim como 

dos departamentos administrativo, financeiro, de tecnologia da informação e de gestão de pessoas. A maioria das 

participantes, entretanto, era de operadoras e destacava-se a presença significativa de pessoas jovens, negras, 

mulheres, LGBTs e, também, de mulheres mais velhas, que imaginava e, por vezes, confirmava ser, em sua 

grande maioria, também operadoras. 
90 Gostaria de fazer algumas considerações específicas sobre as assembleias de celebração de acordos coletivos 

de trabalho das quais participei. Acompanhá-las foi uma experiência muito interessante. Eu imaginava, antes de 

participar da primeira delas, que a totalidade ou a quase totalidade de trabalhadoras da empresa em que 

aconteceria interromperia suas atividades e se dirigiria para uma sala, um auditório ou um anfiteatro para a 

realização de uma única assembleia. Era, pelo menos, o que eu imaginava. Mas esta não é a realidade das 
assembleias realizadas pelo Sintratel com as trabalhadoras do setor de telemarketing paulistano. Como me 

explicaram alguns diretores do sindicato e, também, algumas trabalhadoras de departamentos de gestão de 

pessoas de empresas de telemarketing com quem mantive conversas informais, não se consegue paralisar toda a 

operação para a realização de uma única assembleia. 

Ao menos nas empresas em que acompanhei os dirigentes do Sintratel, foram realizadas algumas assembleias, 

chamando-se para cada uma delas um número restrito de trabalhadoras, a fim de não se paralisar totalmente ou 

comprometer o funcionamento das operações. Em apenas uma das empresas que visitei, houve tão somente uma 

assembleia, mas se tratava de uma empresa pequena, com um número reduzido de trabalhadoras. O número de 

pessoas que participavam das assembleias que acompanhei variava de acordo com uma série de fatores, como o 

tamanho da empresa, o número de operadoras e trabalhadoras no site visitado, os tipos de operação realizadas na 
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campanha salarial de 2020 e em eventos sobre a importância do reconhecimento e do respeito 

à diversidade racial, sexual e de gênero, o diretor B explicava, de certa forma, por que o 

sindicato se engajaria no enfrentamento a diferentes formas de discriminação, dentre as quais 

a transfobia e o cissexismo. Ele ponderava que a discriminação de determinados grupos 

sociais, como mulheres, pessoas negras e pessoas LGBTs, possibilitaria a sua subjugação 

política e social, assim como a sua exploração econômica por outros grupos sociais, de modo 

que o desenvolvimento do capitalismo e a reprodução de estruturas políticas e sociais de 

dominação seriam indissociáveis das desigualdades raciais, de gênero, sexuais e de outras 

ordens existentes em nossa sociedade. 

Nesses eventos, o diretor B, ainda, associava a presença significativa de mulheres, 

pessoas negras e pessoas LGBTs, enquanto grupos sociais vulneráveis à discriminação, nas 

operações à conformação organizacional das empresas de telemarketing como um setor do 

mercado de trabalho formal que exploraria o machismo, o racismo e a LGBTfobia 

reproduzida em outros espaços sociais, em outros setores do mercado de trabalho formal e que 

impediriam e limitariam, assim, o seu acesso a eles, para conformá-las a se tornarem 

operadoras, recebendo baixos salários, desempenhando um trabalho com parco 

reconhecimento social. Essa associação, na maioria das vezes, não era feita de forma direta ou 

expressa, mas através de provocações para que as trabalhadoras presentes nos eventos 

refletissem a respeito de qual seria a relação entre as discriminações e as desigualdades 

raciais, sexuais, de gênero e de outras ordens das quais seriam vítimas com as configurações 

das empresas de telemarketing. 

Nesses mesmos eventos, o diretor C, por vezes, questionava às trabalhadoras presentes 

qual seria a razão da presença considerável de grupos sociais discriminados no espaço da 

operação, mas diminuta em escalões superiores nas empresas de telemarketing, não 

encontrando representatividade em outros espaços dentro das empresas de telemarketing. 

 
empresa (se eram ativas, receptivas, de retenção ou híbridas). Acompanhei algumas dezenas de assembleias. 

Algumas contavam com nem uma dezena de pessoas participantes. Outras contaram com mais de cinco dezenas 

de pessoas. 

A dinâmica das assembleias apresentava peculiaridades a depender da empresa em que aconteciam, assim como 

as cláusulas do acordo coletivo de trabalho cuja celebração se propunha às trabalhadoras sofriam, igualmente, 
alterações, pois refletiam algumas particularidades da organização do trabalho e da própria estrutura das 

empresas de telemarketing em que as assembleias aconteceriam e os acordos seriam celebrados. Porém, muitas 

das cláusulas pareciam se repetir, de modo que serão apresentadas, somente, neste texto, alguns dos aspectos e 

das cláusulas que se repetiam, de modo a evitar a identificação das empresas visitadas. Além disso, optei por não 

avaliar os acordos coletivos de trabalho celebrados entre o Sintratel e as empresas, mas tão somente as atividades 

desenvolvidas no curso das assembleias nas quais eram propostos, para, novamente, evitar a identificação das 

empresas visitadas, assim como diante da impossibilidade de analisar todos os acordos coletivos de trabalho 

celebrados, considerando que o Sintratel representa as trabalhadoras de mais de trezentas empresas de 

telemarketing na região metropolitana de São Paulo, conforme informado pelos próprios dirigentes com quem 

convivi. 
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Evidenciava, assim, que a discriminação não impediria, somente, o acesso de pessoas 

integrantes de grupos sociais marginalizados a outros setores do mercado de trabalho formal, 

mas denunciava que o machismo, o racismo e a LGBTfobia dificultariam ou até 

impossibilitariam que elas fossem promovidas, ascendessem profissionalmente nas empresas 

de telemarketing, de modo que também seriam reproduzidos ali dentro. 

Assim, ao explicar por que o sindicato deveria se engajar no enfrentamento a 

diferentes formas de discriminação para lutar por melhores condições de trabalho e de vida 

para as trabalhadoras do setor de telemarketing, as falas dos diretores B e C apresentaram uma 

compreensão dos desafios e objetivos da entidade sindical que, dificilmente, pode ser 

apreendida pelo critério jurídico de categoria91. Afinal, conceber, como escrito anteriormente, 

a “similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação 

de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou 

conexas” como o elemento constitutivo de categorias profissionais, como disposto no artigo 

511, § 2º, da consolidação das leis do trabalho, implica que a formação e a atuação dos 

sindicatos sejam fundadas, tão somente, a partir das relações sociais desenvolvidas no 

ambiente de trabalho ou por ocasião estritamente do trabalho.  

Como se uma série de relações sociais atinentes à sexualidade, ao gênero, à raça, à 

idade, à nacionalidade, à religião, à deficiência não tivessem qualquer vínculo com as relações 

sociais de trabalho. Pressupondo, ainda, que as relações sociais de trabalho encontram, 

supostamente, limites às suas repercussões e às suas consequências nas esferas subjetivas de 

trabalhadoras, em razão do caráter objetivo da subordinação (entendimento já problematizado 

neste trabalho) e da regulação normativa da duração do trabalho e do próprio espaço, da 

organização e da dinâmica do trabalho. De modo que importariam, apenas, as repercussões e 

as consequências econômicas fora do ambiente de trabalho na conformação das condições de 

vidas das trabalhadoras.  

Em outras palavras, para efeito de formação de uma categoria, importaria no que toca 

à vida fora do trabalho, como ela pode ser vivida, fundamentalmente, em razão de quanto 

dinheiro se recebe como salário por causa do trabalho. Isto bastaria, já que o pagamento de 

salário figuraria como a principal obrigação patronal em razão da celebração de um contrato 

de trabalho. Considerando, também, que o principal motivo que impeliria alguém ao trabalho 

 
91 O apontamento da insuficiência desse critério não é uma novidade deste trabalho. Tarso Fernando Genro 

(1980, p. 45), por exemplo, partindo de uma perspectiva marxista, afirma ser esse critério jurídico uma forma de 

fragmentação da classe trabalhadora. Um critério jurídico voltado ao enfraquecimento de sua capacidade de 

mobilização, organização e articulação em defensa de seus direitos e objetivos (TARSO FERNANDO GENRO, 

1980, p. 45). 
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remunerado seria a necessidade de subsistência. E isso como se as percepções da vida, de suas 

possibilidades, de suas impossibilidades não só relacionadas a aspectos econômicos, mas 

também quanto a vivências de gênero, sexuais, raciais não tivessem nada a ver com o 

trabalho, com o ambiente de trabalho.  

A compreensão estanque de categoria esboçada no dispositivo legal citado 

incentivaria, ainda, como até comecei a escrever anteriormente, a desconsideração de 

diferenças das e entre as trabalhadoras concernentes ao gênero, à sexualidade, à raça e a 

outros aspectos identitários, na medida em que nenhum desses pertencimentos importaria ou 

seria muito relevante para fins de trabalho segundo ela. E que, ao se buscar semelhanças para 

unir trabalhadoras em torno de objetivos e metas, essas diferenças deveriam ser 

desconsideradas, abstraídas, pois provocariam fraturas, fragmentações. Ao informar o grupo 

em nome do qual e a partir do qual os sindicatos são fundados, o critério jurídico de categoria 

impede a percepção de que a sua atuação pode ter impactos, tanto mediatos como imediatos, 

para além das vidas das trabalhadoras e de suas familiares, dificultando a construção de 

alianças com outros sindicatos, organizações não governamentais e entidades da sociedade 

civil. 

As falas dos diretores B e C apresentavam, ainda, a relevância de abordar, discutir e 

denunciar discriminações, desigualdades e violências machistas, racistas e LGBTfóbicas em 

diferentes atividades promovidas pelo sindicato, como as assembleias de celebração de 

acordos coletivos de trabalho e as assembleias de apresentação de pauta de reivindicações da 

campanha salarial de 2020. Além da organização de três eventos anuais especificamente 

voltados à tratativa do machismo e dos direitos de mulheres, da LGBTfobia e dos direitos de 

pessoas LGBTs, do racismo e dos direitos de pessoas negras92, por ocasião, respectivamente, 

 
92 No ano de 2019, eu pude participar do evento com temática racial promovido pelo Sintratel, que aconteceu em 

novembro de 2019, na sede do sindicato dos padeiros de São Paulo. O “1º Encontro sobre as percepções da 

secularidade do racismo estrutural e seus efeitos na sociedade brasileira” contou com a participação de 

trabalhadoras em empresas de telemarketing, em sua maioria negras, assim como diretores do sindicato, 

representantes de outras entidades sindicais. Além de uma pessoa que era professora universitária, uma que era 

procuradora do ministério público, uma que era líder quilombola e a outra que era diretora de clube de futebol, 

todas negras. Estas quatro pessoas às quais fiz referência foram palestrantes no evento. 

No evento, o diretora C falou sobre as dificuldades de acesso e de ascensão profissional no âmbito do mercado 
de trabalho formal enfrentadas por pessoas negras, mas sobretudo jovens negras. Destacando a invisibilização 

das pessoas negras empregadas no setor de telemarketing e as baixas remunerações características do segmento. 

A pessoa procuradora do ministério público de São Paulo falou sobre o racismo sentido e vivido em sua 

trajetória de vida, além de ter destacado a falta de representatividade negra em cargos públicos e políticos. Ela 

seria uma das poucas pessoas procuradoras negras do ministério público de São Paulo. Em sua fala, apontou, 

ainda, a importância do desenvolvimento de políticas públicas e de ações afirmativas para o combate ao racismo.  
A professora que participou do encontro, também, contou um pouco de sua trajetória de vida, apresentando como 

o racismo a afetara, e fez uma didática apresentação e diferenciação entre racismo estrutural e racismo 

institucional. A professora afirmou que não bastam apenas mudanças legislativas, reformas do estado para 

enfrentar-se o racismo, deve encampar-se um enfrentamento interseccional ao patriarcado, ao racismo e ao 
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do dia internacional das mulheres, da realização da parada do orgulho LGBT da cidade de São 

Paulo e do dia consciência negra, como informado pelo diretor C.  

Abordar, discutir e denunciar discriminações, desigualdades e violências machistas, 

racistas e LGBTfóbicas em diferentes ações do sindicato teria como propósito, segundo o 

diretor D, visibilizar algumas de suas manifestações, que, por vezes, não seriam reconhecidas, 

pelas pessoas, como tais. Assim como para estimular a problematização de compreensões e 

perspectivas de vida e de mundo que as sustentassem, reproduzissem e legitimassem, o que 

seria importante não só para as trabalhadoras do setor, e sobretudo aquelas mulheres, pessoas 

negras e pessoas LGBTs, como para outras mulheres, outras pessoas negras, outras pessoas 

LGBTs. Uma forma de agir cujos impactos teriam o potencial de atingir, de diferentes formas, 

pessoas que não podem ser abarcadas pelo critério jurídico de categoria profissional. Seria, 

particularmente, importante abordá-las, discuti-las, denunciá-las no âmbito do setor de 

telemarketing, de acordo com o diretor B, para concebê-las como construções culturais 

humanas, passíveis, portanto, de subversão, de transformação93. Para que as pessoas notassem 

que as discriminações, as desigualdades e as violências seriam prejudiciais para a totalidade 

da sociedade brasileira e não só para os grupos sociais que as viveriam, que seriam suas 

vítimas, uma vez que afetariam, negativamente, o desenvolvimento econômico do país94.  

O direito, também, era mobilizado pelo diretor B como argumento para rechaçar e 

explicar a importância do enfrentamento às discriminações, desigualdades e violências nos 

eventos dos quais participei. Segundo ele, a constituição brasileira afirmaria os valores da 

dignidade humana, da igualdade e da liberdade como elementos fundantes e característicos da 

ordem jurídica e da sociedade brasileiras, vedando, assim, a prática de atos discriminatórios 

 
machismo, pois um possibilitaria e condicionaria a reprodução do outro. A líder quilombola, por sua vez, 

compartilhou algumas das experiências da vida no quilombo, destacando a relação construída entre as pessoas e 

a terra naquele espaço.  

Depois das falas das pessoas convidadas para realizarem palestras e de pessoas integrantes da diretoria do 

sindicato e de uma representante da central sindical união geral dos trabalhadores, as pessoas que se 

encontravam presentes puderam falar. Algumas relataram como o racismo afetara e afetava as suas vidas. Outras 

instigaram, provocaram a refletir sobre a importância da informação no enfrentamento ao racismo. Sobre formas, 

sobretudo coletivas, de se pensar, concretizar o enfrentamento ao racismo. Ao final das falas, foi realizado, tal 

como no evento que compareci em junho, um coquetel com músicas. 
93 Neste sentido, o diretor B apresentava exemplos históricos de surgimento de desigualdades entre diferentes 
grupos sociais, muitos dos quais fundariam ou alimentariam algumas de nossas perspectivas contemporâneas 

discriminatórias. Ele relatava, por exemplo, que, na “Idade da Pedra”, mais especificamente no neolítico, a 

criação da propriedade provocara transformações drásticas da organização social. As mulheres deixaram de ser 

líderes de sociedades matriarcais para assumirem um papel de subordinação aos homens. Passando seu papel, no 

contexto de reprodução social, a ser o de gerar novas vidas. Ele comentava, também, por exemplo, sobre a 

condenação da homossexualidade no contexto da Revolução Industrial diante da necessidade de uma maior 

reprodução social para atender as demandas crescentes das indústrias por mão-de-obra trabalhadora. 
94 Neste sentido, o diretor B afirmou, em uma assembleia em que foram apresentadas as pautas de reivindicação 

da campanha salarial 2020, por exemplo, que a parada do orgulho LGBT de São Paulo geraria muitos empregos 

e promoveria a circulação de muito dinheiro. 
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no contexto das relações de trabalho, bem como das relações sociais em geral. Ainda de 

acordo com ele, a legislação brasileira asseguraria a cada uma de nós o direito de ser quem 

quisesse. Ela não determinaria, por exemplo, comportamentos ou atitudes a serem adotados e 

praticados especificamente, seja por homens ou por mulheres. Em suas falas, o diretor B, 

também, reportava-se à convenção internacional 111 da organização internacional do 

trabalho, para ressaltar a vedação à discriminação no contexto das relações de trabalho. O 

direito construído a partir de acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho, 

também, representaria um mecanismo no enfrentamento à reprodução de discriminações 

transfóbicas, cissexistas e de outras ordens no setor de telemarketing, como, por exemplo, 

através do estabelecimento de planos de cargos e salários nas empresas. 

A forma como o direito foi apresentado, construído, reclamado pelo diretor nos 

eventos era representativo da perspectiva do sindicato na disputa da qual participa pelos 

aparatos normativos jurídicos com outros agentes, como o patronato, a fim de transformar as 

“realidades”, as vidas das trabalhadoras representadas. Assim, quando o diretor B 

reivindicava a efetividade da dignidade humana, da igualdade, da liberdade e de uma série de 

direitos, não os concebia como construções elaboradas a partir das vivências e em benefício 

de determinados grupos sociais privilegiados masculinos, brancos, cisgênero, heterossexuais e 

cristãos, construções que critiquei anteriormente a partir das reflexões de viviane v. (2015b) e 

de Marcelo Maciel Ramos e Pedro Augusto Gravatá Nicoli (2017), mas reclamava sentidos 

diferentes daqueles conferidos pela perspectiva cisnormativa de estado brasileiro que tenta 

estabelecer de que formas e modos devemos viver nossas vidas, para que as trabalhadoras 

possam escolher como vivê-las. 

Em algumas das assembleias de celebração de acordos coletivos e apresentação da 

campanha salarial 2020, assim como em eventos especificamente sobre a temática das 

discriminações sofridas e dos direitos detidos por pessoas LGBTs, realizados em empresas de 

telemarketing, o diretor B fazia referência, em suas falas, à violência sofrida pela população 

trans*, apresentando dados estatísticos constantes na revista Percepções sobre a 

naturalização da diversidade humana na sociedade95 a respeito (páginas 11 a 14 da revista). 

Destacava, sobretudo a violência sofrida por travestis e mulheres transexuais, afirmando que 

sua feminilidade seria associada à uma ideia de falsa fragilidade, já que o signo feminino seria 

vítima de muitas estigmatizações na sociedade. O diretor B mencionava, por vezes, o caso de 

Dandara, uma travesti que foi brutal e covardemente assassinada em Fortaleza no dia 15 de 

 
95 No anexo D, consta a revista Percepções sobre a naturalização da diversidade humana na sociedade. 
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fevereiro de 2017. Uma homenagem à Dandara foi feita pelo sindicato na revista Percepções 

sobre a naturalização da diversidade humana na sociedade, em sua página 14. O diretor B, 

muitas vezes, pedia que alguma das trabalhadoras presentes fizesse a sua leitura. Na 

homenagem, é apresentada a seguinte foto de Dandara e consta o seguinte texto: 

 

 

Figura 2 – Homenagem à Dandara na página 14 da revista 

“Percepções sobre a naturalização da diversidade humana na 

sociedade”, produzida pelo Sintratel 

 

Texto da imagem: 

“Homenagem A travesti Dandara morta em 15 de fevereiro de 

2017 

Sou luta e sangue em um mundo de ódio que se reivindica mundo dos 

homens 

Sou guerreira Dandara que anda entre eles sem medo de ser quem eu 

sou de querer quem eu bem desejar  

Sou a vida de milhares que sofrem e nunca desistem de ser mais que 

uma passagem no tempo pois somos a voz e a imagem de muitas que 

ainda vão superar a dor e maldade alcançando um futuro pleno de 
direitos e livre da opressão.”. 

 

Descrição da imagem:  

Foto de Dandara centrada em seu rosto e na qual ela apresenta uma 

expressão facial séria. 

 

 

A leitura desta homenagem, dos depoimentos de lesbofobia que constam na página 15 

da revista Percepções sobre a naturalização da diversidade humana na sociedade, aliada à 

apresentação de casos de racismo a partir de diferentes textos da revista Percepções sobre o 

racismo estrutural e seus efeitos na sociedade brasileira96 (como os da página 45 da revista) e 

ao compartilhamento, a pedido dos diretores que coordenavam a atividade, de episódios de 

machismo, racismo e LGBTfobia dos quais as trabalhadoras presentes nas atividades foram 

vítimas ou tiveram conhecimento, pareciam ter como finalidade, justamente, visibilizar, como 

teria dito o diretor D, de que formas essas formas de discriminação seriam reproduzidas, se 

 
96 No anexo E, consta a revista Percepções sobre o racismo estrutural e seus efeitos na sociedade brasileira. 
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manifestariam na sociedade, nas vidas das pessoas. Além de possibilitar às pessoas presentes 

nas atividades, sobretudo aquelas que não integravam grupos sociais discriminados, que 

percebessem algumas das situações que outras pessoas, por vezes próximas a elas; que outras 

que estavam ali participando da mesma atividade lidam, têm de lidar, cotidianamente, 

inclusive no ambiente de trabalho.  

Nessas atividades, era, também, às vezes, mencionada a participação do Sintratel em 

paradas do orgulho LGBT da cidade de São Paulo desde o ano de 2008. O diretor C, na 

entrevista que realizei com ele, relatou que, quando o sindicato não participa da parada com o 

desfile de um trio elétrico próprio (o que aconteceu no ano de 2008) ou realizando algum tipo 

de intervenção, “com plaquetas, com camisetas”, organiza e promove um evento sobre as 

violências e as discriminações sofridas, sentidas e vividas pela população LGBT, assim como 

sobre os direitos que conquistou e as suas estratégias de resistência frente às violências e 

discriminações das quais é vítima97. Esse evento seria realizado anterior ou posteriormente à 

parada do orgulho LGBT, mas sempre no mês de junho, em que costumeiramente a parada é 

realizada na cidade de São Paulo. No caso do ano de 2019, não houve participação do 

sindicato na parada, mas sim a realização do evento “I Encontro da naturalização da 

diversidade humana nos espaços sociais”98. 

 

 
97 Em razão dos altos custos do desfile com um trio, não seria possível a participação anual do sindicato nesses 

moldes. Como me disse o diretor C, apenas para “você sair com um carro lá você paga de R$ 35 a 40 mil”. Além 
dos custos envolvidos na contratação de artistas para fazerem performances no trio, dentre outros. 
98 O “I Encontro da naturalização da diversidade humana nos espaços sociais” aconteceu na sede do sindicato 

dos engenheiros no estado de São Paulo e dele participaram, como me disse o diretor C e como pude observar, 

trabalhadoras de diferentes empresas de telemarketing, dentre as quais trabalhadoras gays, lésbicas e trans*, 

diretores de base e da executiva do sindicato. Assim como trabalhadoras do próprio sindicato, representantes de 

organizações não governamentais, como a associação da parada do orgulho LGBT de São Paulo, da 

superintendência regional do trabalho e emprego no estado de São Paulo e, também, uma pessoa que era, à época 

da realização do evento, deputada federal. Suas participações foram como palestrantes, ouvintes ou, também, 

marcadas pelo compartilhamento de experiências e depoimentos quando foi proporcionado espaço para que as 

pessoas presentes no evento falassem. 

Eu até já comentei um pouco sobre este evento anteriormente, mas gostaria de fazer mais alguns comentários a 
seu respeito. Nele, o diretor D falou sobre a importância da naturalização das diferenças, o que demandaria uma 

mudança de costumes da sociedade brasileira e a discussão acerca dos direitos de mulheres, pessoas LGBTs e 

pessoas negras, sobretudo no mercado de trabalho. Em suas falas, o diretor B afirmou, como iria me dizer em 

outras ocasiões e eu ouviria ele falar em outros espaços, que a discriminação de pessoas negras, LGBTs e 

mulheres possibilitaria e potencializaria a exploração capitalista, resultando e se manifestando através do 

confinamento dessas pessoas em empregos com menor nível de proteção e prestígio sociais. O diretor B falou da 

intenção e do compromisso do sindicato em promover eventos sobre a naturalização da diversidade nas empresas 

de telemarketing. Depois das falas de algumas pessoas convidadas, foi aberto espaço para que as pessoas 

apresentassem relatos e depoimentos, que subsidiariam inclusive, na fala do diretor B, a elaboração de 

estratégias de atuação sindical. 



197 

 

 

Figura 3 – Foto da participação do Sintratel, com trio elétrico 
próprio, na parada do orgulho LGBT da cidade de São Paulo de 

2008, extraída da página 4 da revista “Percepções sobre a 

naturalização da diversidade humana na sociedade”, produzida pelo 

Sintratel 

 

Descrição da imagem:  

Trio elétrico organizado pelo Sintratel na parada do orgulho LGBT da 

cidade de São Paulo de 2008 rodeado por uma multidão de pessoas. 

Em cima do trio, há muitas outras pessoas, balões coloridos. Uma 

grande faixa com a palavra Sintratel e uma grande bandeira arco-íris 

encontram-se estendidas, respectivamente, à frente do trio e em sua 
lateral esquerda. 

 

Nas assembleias sobre a campanha salarial especificamente, o diretor B destacava que 

a luta por aumentos salariais e a sua conquista por meio da campanha salarial representariam 

uma forma de combater as desigualdades socioeconômicas e de consolidar a participação 

cidadã das trabalhadoras de empresas de telemarketing na sociedade brasileira, por 

possibilitar a sua ocupação de espaços sociais outrora interditos ou inacessíveis. Além de, 

também, possibilitar o aumento de suas possibilidades de consumo. Já quanto àquelas que 

tratavam apenas ou também da celebração de acordos coletivos de trabalho, o diretor B 

destacava, dentre as cláusulas dos acordos coletivos de trabalho cuja celebração se propunha, 

uma que previa a aplicação integral das normas contidas no anexo 2 da norma 

regulamentadora 17 do ministério da economia (produzido quando, ainda, havia um 

ministério do trabalho) às empresas. 

O anexo 2 da norma regulamentadora 17 estabelece uma série de normas sobre a 

organização do ambiente de trabalho em empresas de telemarketing e nos setores de empresas 

concebidos para desenvolvimento de atividades de telemarketing, assim como estabelece uma 

série de normas atinentes à direção e à dinâmica do trabalho nessas empresas e nesses setores. 

Na perspectiva do diretor G, o anexo 2 da norma regulamentadora 17 seria um dos principais 

instrumentos jurídicos regulatórios das condições de trabalho em empresas de telemarketing, 
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visando evitar o adoecimento físico e psíquico das trabalhadoras dessas empresas e, assim, 

assegurar e resguardar a sua saúde e o seu bem-estar. 

O diretor B destacou, em uma das atividades, que o anexo 2 da norma 

regulamentadora 17 foi uma conquista de sindicatos de trabalhadoras, como o próprio 

Sintratel, além de outros representativos de outras trabalhadoras, como bancárias. No mesmo 

sentido, Hudson Marcelo da Silva (p. 6) afirma, no artigo A fundamental importância do 

anexo II da NR 17: por que o anexo II da NR 17 é tão importante para os trabalhadores em 

telemarketing?, integrante da revista O script: o mundo do telemarketing em revista99, que o 

documento representa “uma conquista, resultado de uma construção social promovida por 

diversos atores, dentre os quais os próprios trabalhadores. Dentre os sindicatos, o 

SINTRATEL/SP ocupou papel de destaque em todos os momentos, do início dos debates até 

a sua aprovação”. Além de pontuar a participação de outras agentes nesse processo, como “o 

trabalho dos membros da Comissão Nacional de Ergonomia e do Departamento de Segurança 

e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, (...) [e o] trabalho de 

pesquisadores da Fundacentro [fundação Jorge Duprat e Figueiredo].” (p. 6). 

Certa vez, eu questionei o diretor B por que incluir a previsão de aplicação do anexo 2 

da norma regulamentadora 17 nos acordos coletivos de trabalho e ele me respondeu que, por 

ser o anexo um importante marco normativo assegurador da saúde e da segurança das 

trabalhadoras de empresas de telemarketing, a sua inclusão em tais instrumentos jurídicos 

representaria uma espécie de garantia extra para o cumprimento das disposições normativas, 

nele, contidas. Seria uma forma de reforçar a sua compulsoriedade, a sua obrigatoriedade. 

Além disso, representaria uma iniciativa estratégica do sindicato diante da prevalência da 

negociação coletiva sobre a legislação estabelecida pela reforma da legislação trabalhista 

promovida pela lei número 13.467, de 2017, bem como diante das discussões em fóruns 

organizados pelo governo brasileiro para a extinção dos anexos das normas regulamentadoras. 

Dentre as convenções coletivas de trabalho analisadas (de 2012 a 2020), observei que, a partir 

da convenção coletiva de trabalho de 2015, constava a previsão de cláusula sobre a aplicação 

do anexo 2 da norma regulamentadora 17100. 

 
99 No anexo C, consta a revista O script: o mundo do telemarketing em revista. 
100 Neste sentido, constam as seguintes cláusulas: cláusula 32 da convenção coletiva de trabalho de 2015; 

cláusula 33 da convenção coletiva de trabalho de 2016; cláusula 32 da convenção coletiva de trabalho de 2017; 

cláusula 32 da convenção coletiva de trabalho de 2018; cláusula 32 da convenção coletiva de trabalho de 2019; 

cláusula 33 da convenção coletiva de trabalho de 2020. 
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Figura 4 – Cláusula 33 da convenção coletiva de trabalho de 2020 

 

Texto da imagem:  

“33) ANEXO II DA NR 17: As disposições do Anexo II da Norma 

Regulamentadora 17, aplicam-se a todas as empresas que mantêm 

serviço de telemarketing/teleatendimento/telesserviços/telecobrança 

nas modalidades ativo ou receptivo em centrais de atendimento 

telefônico e/ou centrais de relacionamento com clientes (call 

centers/contact centers), para prestação de serviços, informações e 
comercialização de produtos.”. 

 

Acredito que deva explicar o motivo que me levou a enfatizar a menção a essa 

cláusula proposta por ocasião da celebração de acordos coletivos de trabalho e de convenções 

coletivas de trabalho. O anexo 2 da norma regulamentadora 17 respalda, em seu item 7.1, a 

disposição arquitetônica de banheiros divididos por sexo/gênero no ambiente de trabalho de 

empresas de telemarketing e nos setores de empresas concebidos para desenvolvimento de 

atividades de telemarketing. Representando um mecanismo jurídico de controle, vigilância e 

condicionamento da forma como as trabalhadoras podem performar o gênero, construir e 

transformar seus corpos, viverem as suas vidas concedida pelo direito e pelo estado ao 

patronato e às próprias colegas de trabalho para que sejam produzidos, reproduzidos corpos-

machos, corpos-fêmeas, masculinidades cis e feminilidades cis no ambiente de trabalho, como 

até já trabalhado anteriormente. 

Em relação às assembleias em que foram discutidas a celebração de acordos coletivos 

de trabalho e apresentadas as reivindicações da campanha salarial de 2020, eu gostaria de 

destacar a menção por parte dos diretores que conduziram essas atividades à garantia 

provisória de emprego de sessenta dias para mães depois de finalizadas suas licenças-

maternidade. Esta garantia teria sido proposta e reivindicada pelo sindicato, segundo o diretor 

C, na medida em que algumas empresas de telemarketing estariam demitindo trabalhadoras 
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depois de seu retorno da licença-maternidade ao trabalho. Além disso, foi proposta e 

reivindicada, considerando que algumas trabalhadoras pediriam demissão por não terem com 

quem deixar suas filhas aos cuidados. A garantia encontraria, ainda, previsão nas convenções 

coletivas de trabalho de 2012 a 2020 (as convenções objeto de estudo nesta pesquisa)101. 

Abaixo consta imagem com o texto da cláusula da convenção coletiva de trabalho de 2020 

com previsão da garantia. 

 

 

Figura 5 – Cláusula 19 da convenção coletiva de trabalho de 2020 

 

Texto da imagem:  

“19) GARANTIA À GESTANTE: Fica assegurada à empregada 
gestante a garantia de estabilidade no emprego por 60 (sessenta) dias 

após o efetivo retorno ao trabalho.  

Parágrafo Único: As empresas que não possuem, convênio médico 

ou plano de saúde se obrigam a aceitar atestados médicos de 

convênios médicos dos respectivos cônjuges de suas empregadas, para 

abonar faltas justificadas.”. 

 

Mas por que trazer esta cláusula para discussão? Porque me pareceu que ela 

contemplaria, de alguma forma, apenas as experiências de mulheres cis, desconsiderando, por 

exemplo, a possibilidade de gravidez por parte de homens trans. E isso não só pela flexão no 

feminino das palavras associadas à expressão gestante, mas também em virtude de ser 

apresentada como a garantia que asseguraria um direito para as trabalhadoras mulheres nos 

eventos em que participei. A crítica que aqui proponho não desconsidera, no entanto, que esse 

direito assim como outros conquistados por mulheres cis em relação à garantia de emprego e 

trabalho no decorrer da gestação e após o parto apresentem uma importância para a 

sustentação de suas vidas e seja, em alguma medida, um contraponto à tentativa social de 

restringir ou impedir seu acesso ou permanência no mercado de trabalho formal e, 

consequentemente, de confiná-las no espaço domiciliar, onde supostamente deveriam se 

 
101 Neste sentido, as seguintes cláusulas: cláusula 21 da convenção coletiva de trabalho de 2012; cláusula 21 da 

convenção coletiva de trabalho de 2013; cláusula 21 da convenção coletiva de trabalho de 2014; cláusula 21 da 

convenção coletiva de trabalho de 2015; cláusula 20 da convenção coletiva de trabalho de 2016; cláusula 19 da 

convenção coletiva de trabalho de 2017; cláusula 19 da convenção coletiva de trabalho de 2018; cláusula 19 da 

convenção coletiva de trabalho de 2019; cláusula 19 da convenção coletiva de trabalho de 2020. 
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dedicar aos cuidados da casa, de crianças, adolescentes e pessoas idosas, dever que é, 

socialmente, atribuído a elas. Feitas a crítica e a ressalva à crítica, gostaria de escrever um 

pouco sobre o alcance das políticas de enfrentamento à transfobia e ao cissexismo propostas 

pelo sindicato e os limites que existiriam em relação à própria possibilidade de formulação de 

políticas sindicais nesse sentido. Limites existentes em razão de uma compreensão do sexo 

que foi reproduzida por algumas das pessoas integrantes do sindicato com quem convivi e que 

me pareceu impor alguns possíveis obstáculos à construção de políticas de enfrentamento à 

transfobia e ao cissexismo. Uma compreensão de que o sexo seria uma característica 

anatômica, biológica, um dado pré-discursivo que cada uma de nós teríamos. Segundo a qual 

cada uma de nós nasceríamos com um sexo ou com outro, como ouvi o diretor B falar ao 

menos uma vez. Machos ou fêmeas. Seríamos homens ou mulheres. 

Compreensão que não só invisibilizaria vidas intersexuais, como também reforçaria a 

heterossexualidade e a cisgeneridade como regimes normativos de produção de corpos, 

controle e vigilância de vidas. Além de pressupor e sustentar, consequentemente, padrões 

hegemônicos de feminilidades e masculinidades limitadores das possibilidades das pessoas de 

viverem suas vidas, performarem o gênero e de construírem e transformarem os seus corpos. 

Uma compreensão que, pelo que me parece, embasaria a seguinte fala do diretor C: “Porque 

dentro do telemarketing, 70% são mulheres, né? Quando eu falo mulheres, não quer dizer que, 

elas são biologicamente mulheres, mas não quer dizer que... porque muitas têm identidade de 

gênero como homem enfim.”. 

Não faço esta e as demais críticas que construirei em seguida com o propósito de 

desqualificar a atuação sindical, mas apenas para problematizar como, a despeito de seus 

integrantes compreenderem que o enfrentamento à transfobia e ao cissexismo integraria os 

objetivos da entidade sindical, compartilhariam, por vezes, uma perspectiva cisnormativa da 

vida que pode impedir a construção de uma série de políticas de enfrentamento à transfobia e 

ao cissexismo e restringir o foco daquelas propostas e desenvolvidas. Assim, por exemplo, 

quando falavam, em assembleias, sobre as violências sofridas e sentidas por pessoas trans*, os 

diretores do sindicato referiam-se unicamente àquelas sofridas e sentidas por travestis e 

mulheres transexuais, não sendo mencionada, em nenhuma ocasião, aquelas sofridas e 

sentidas por pessoas trans não-binárias. Tampouco foram feitas referências às vivências e às 

violências sentidas e sofridas por homens trans. Não, ao menos, que conste em meus diários 

de campo ou que eu consiga me lembrar. E a fala do diretor F, talvez indicaria o porquê disso:  
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(...) a discriminação, hoje, ela é, ela é, principalmente, com relação ao feminino. 

Então, se eu tenho um transgênero que tem que tem uma transformação para o lado 

masculino, ele acaba sendo um pouco menos discriminado profissionalmente do que 

um que tá indo para... que vem para o gênero feminino. 

 

Eu faço essas considerações críticas por acreditar que sejam importantes para que os 

integrantes do sindicato possam aprofundar e ampliar as políticas sindicais de enfrentamento à 

transfobia e ao cissexismo que têm desenvolvido. E, também, porque acredito que exista 

abertura para tanto nas relações estabelecidas com as pessoas integrantes do sindicato. Em 

uma das atividades, por exemplo, o diretor B, ao falar do assassinato de Dandara, disse que 

ela seria “um travesti”, flexionando, equivocadamente, o artigo no masculino. Ao que foi 

corrigida por uma pessoa presente na assembleia, que falou “a travesti”, fazendo questão de 

frisar o artigo. Eu não sei se o diretor B ouviu essa intervenção, mas me pareceu que não. Em 

um novo evento, o diretor voltou a se referir às travestis utilizando expressões flexionadas no 

masculino. Em outros momentos que acompanhei o diretor B, ele, sempre, havia flexionado 

artigos, pronomes e adjetivos no feminino para se referir às travestis.  

Depois desse segundo episódio, com medo de como seria a sua reação à minha fala, 

mas ciente de que tinha que falar a respeito, eu expliquei que o correto seria utilizar 

expressões no feminino para falar das travestis. O diretor B recebeu com muita tranquilidade 

o meu comentário, atentando para a importância do uso da linguagem politicamente correta e 

mencionando como poderia ser violento tal uso para com pessoas trans*. Em entrevista com o 

diretor D, ele, também, em algum momento, utilizou a expressão “o travesti”. E eu, 

igualmente, assim como fiz com o diretor B, expliquei sobre a importância da utilização do 

feminino como forma de reconhecimento e respeito às identidades de gênero 

autodeterminadas das travestis. 

Agora, gostaria de retomar a apresentação de outras formas e configurações pelas 

quais o sindicato tem proposto o enfrentamento à transfobia, ao cissexismo, ao racismo e ao 

machismo. Segundo o diretor F me disse, quando uma trabalhadora apresenta denúncia ao 

sindicato por discriminação ou assédio sofrido em seu ambiente de trabalho, a entidade 

sindical contata a diretoria da empresa na qual a denunciante trabalha e a convoca para 

comparecer à sede do Sintratel para apresentar-lhe a denúncia, assim como para que pensem e 

tracem soluções para os casos de discriminação ou de assédio denunciados, preservando, no 

entanto, a identidade da trabalhadora denunciante. As denúncias de discriminação e assédio 

recebidas e processadas pelo sindicato influenciariam, também, na construção da pauta de 

reivindicações da campanha salarial, na elaboração de normas, diretrizes e programas que 



203 

 

impeçam a reincidência ou a prática de atitudes discriminatórias ou caracterizadoras de 

assédio, como me relataram alguns diretores. 

O enfrentamento à transfobia e ao cissexismo parece, ainda, se concretizar através de 

orientações feitas às empresas diante de questionamentos feitos por elas no que se refere ao 

tratamento de pessoas trans* no contexto das relações de trabalho e no ambiente de trabalho, 

bem como de atividades realizadas pelo sindicato nas empresas de telemarketing com o 

objetivo de conscientizar e educar as pessoas para que respeitem as identidades 

autodeterminadas de pessoas trans*. O diretor E me relatou, quando eu o entrevistei, que 

houve uma empresa de telemarketing que, certa vez, contatou o sindicato questionando como 

deveria proceder diante da solicitação de uma pessoa trans* que lá trabalhava (ao menos, pelo 

que se recordava o diretor E, tratava-se de uma pessoa trans*), para que pudesse utilizar, ser 

interpelada por seu nome social no ambiente de trabalho. 

O sindicato teria, então, instruído que a empresa colocasse o nome social da 

trabalhadora trans* em seu crachá e que possibilitasse sua utilização no ambiente de trabalho, 

recomendação que foi atendida pela empresa, de modo que a pessoa continuou a trabalhar na 

empresa de telemarketing, mas tendo seu nome social respeitado. Ainda de acordo com o 

diretor E, o sindicato realizou palestras e conversas com trabalhadoras de algumas empresas 

de telemarketing que se sentiam incomodadas com a utilização de banheiros por pessoas 

trans* em concordância às suas identidades de gênero autodeterminadas. Palestras e conversas 

nas quais os diretores do sindicato teriam desenvolvido um trabalho de conscientização e 

defendido a utilização do banheiro em respeito e reconhecimento às identidades de gênero 

autodeterminadas de pessoas trans*. 

 

4.5 O que você acha da atuação do Sintratel no enfrentamento à transfobia e ao 

cissexismo no setor de telemarketing? 

 

 As perspectivas e as compreensões críticas da maioria das trabalhadoras que 

entrevistei em relação à atuação do Sintratel pareceram, também, compartilhar certos 

fundamentos e apresentar certas convergências. Elas pareceram ser, ao menos em sua maioria, 

fundadas em desejos de transformação, de melhoria das condições de vida e de trabalho das 

trabalhadoras que os dividiram comigo. Embora as nuances de tais desejos variassem. E não 

só as transformações e melhorias especificamente reivindicadas variavam, como também 

variavam os meios e as atividades que as trabalhadoras entrevistadas acreditavam ser 

necessários e propunham para alcançá-las. As suas perspectivas e as suas compreensões 
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críticas pareceram apresentar como convergência o desejo de que as suas identidades de 

gênero autodeterminadas e as de outras pessoas trans* fossem, sejam reconhecidas e 

respeitadas em seus ambientes de trabalho e, também, para além deles. 

 Uma das pessoas que apresentou, explicitamente, esse desejo em uma das entrevistas 

foi Kye, que se encontrava associada ao Sintratel à época em que ela foi realizada. Kye 

relatou sentir falta de uma presença ou atuação mais efetiva e marcante do sindicato na 

empresa em que trabalhava. O sindicato iria, na sua percepção, à empresa mais ou menos uma 

vez a cada seis meses, para filiar trabalhadoras e renovar a sua filiação à entidade sindical. 

Este seria o único intuito das idas do sindicato à empresa na sua opinião. De acordo com Kye, 

desde que havia entrado na empresa em que trabalhava, há alguns anos em relação à data da 

realização da entrevista, teria participado, pela primeira vez, pouco tempo antes da entrevista, 

de um evento realizado pela entidade sindical em “que foi abordado o tema de homofobia, 

transfobia e racismo”, em suas palavras. Neste evento, do qual eu também participei, foram 

apresentadas, ainda, as reivindicações da campanha salarial de 2020. Na perspectiva de Kye, 

as pessoas que participaram da atividade não prestaram atenção à sua dinâmica e desejariam 

não ter participado dela. No evento, foi distribuída a revista Percepções sobre a naturalização 

da diversidade humana na sociedade, mas, segundo Kye, ninguém leria a revista, as pessoas 

não esboçaram interesse em lê-la. 

 Kye se queixou de que o evento do qual participou não foi aberto para que pessoas que 

se interessassem na temática pudessem ter participado dele, mesmo porque, em sua opinião, 

haveria espaço, na empresa em questão, para a realização desse tipo de evento. Algumas 

pessoas teriam sido selecionadas na operação por representantes da própria empresa para 

participar da atividade promovida pelo sindicato. Mas esses representantes da empresa não 

teriam informado, previamente, às trabalhadoras selecionadas sobre o que seria o evento, 

apenas que seria um evento realizado pelo sindicato. 

Kye acreditava que a atividade deveria contar com uma dinâmica diferente. Deveria 

ser como uma roda de conversa. E não uma apresentação de power point na qual uma pessoa 

falaria enquanto as outras ficariam sentadas, ouvindo, como teria acontecido. Além disso, 

defendeu que fosse distribuído “um material, algo mais didático, ajudaria, pelo menos para a 

galera parar com esse lance, que nem soltar piadinha ou olhar com olhar feio de discriminação 

quando tem a pessoa trans ou trans não-binário circulando nas dependências da empresa...”. 

 Ainda em relação à atividade da qual participou, Kye pontuou que achou “exaustivo” 

o tema abordado na palestra, mas isso porque “já entendia muito bem do tema”. Percebeu, 

entretanto, que algumas pessoas que, também, participaram da atividade não entenderam 
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muito bem o que estava sendo abordado. Ou tampouco se importaram. Sobretudo as pessoas 

que ocupariam posições sociais privilegiadas na sociedade, como pessoas cis, brancas e 

heterossexuais, porque “o tema de homofobia, transfobia e racismo” foi trabalhado de uma 

forma que não tocaria quaisquer das suas vivências. Não ensejando, provocando ou 

estimulando que essas pessoas refletissem e revissem alguns de seus privilégios e, assim, 

desconstruíssem alguns de seus preconceitos e deixassem de praticar ou reproduzir 

compreensões e comportamentos discriminatórios e violentos, como me relatou Kye. 

 Um dos aspectos que Kye chamou atenção em uma de suas falas foi ter interpretado a 

abordagem do diretor B de apontar para uma pessoa negra e questionar se já teria sofrido 

racismo, pedindo que compartilhasse algum episódio de racismo sofrido e vivido, como uma 

abordagem inadequada. Já que não seria toda e qualquer pessoa discriminada, pertencente a 

grupos sociais marginalizados que se sentiria à vontade, confortável e preparada para 

compartilhar alguns dos casos de violência e discriminação experenciados. “Então, não é todo 

mundo que tá preparado para abordar esse tema. Às vezes, a pessoa nem entende o que ela tá 

passando, e como vai por para fora, sabe? Então, falta um pouco de conscientização mesmo”, 

disse Kye.  

De acordo com Kye, faltaria conscientização das trabalhadoras não só relativas às 

questões de gênero e raça no ambiente de trabalho, às manifestações de discriminação e 

violência transfóbicas, cissexistas, racistas. Como também em relação a direitos trabalhistas 

“básicos” das trabalhadoras do setor de telemarketing. Como, por exemplo, aqueles previstos 

e assegurados pelo anexo 2 da norma regulamentadora 17 do ministério da economia. Kye 

apresentou como exemplo para essa sua afirmação o fato de que, por vezes, algumas 

trabalhadoras seriam advertidas por um suposto uso excessivo de pausas para ir ao banheiro, o 

que seria ilegal nos termos do instrumento jurídico que mencionou. Mas, mesmo assim as 

advertências não seriam contestadas pelas trabalhadoras. Esta sua fala aconteceu em um 

contexto de reconhecimento da importância que teria o Sintratel na conscientização das 

trabalhadoras tanto quanto a seus direitos trabalhistas mais “básicos”, como também à 

necessidade de enfrentamento às violências e discriminações transfóbicas, cissexistas, 

racistas. 

 Diferentemente de Kye, Matheusa não era associada/associado à época da realização 

da entrevista. Matheusa participou, tão somente, de uma atividade promovida pelo Sintratel na 

empresa em que trabalhava. Uma assembleia voltada à celebração de acordo coletivo de 

trabalho e à apresentação da pauta de reivindicações da campanha salarial de 2020. Na qual 

também foram abordadas questões relacionadas à campanha do sindicato de reconhecimento e 
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respeito à diversidade humana e, sobretudo, de visibilização e enfrentamento à discriminação 

e à violência LGBTfóbicas. 

Matheusa não acompanhou toda a atividade. Destacou que, quando chegou ao local 

em que seria realizada a assembleia, ela já havia sido iniciada e os representantes do sindicato 

falavam sobre a “questão do auxílio-creche, do aumento de salário, da PLR e questão de todas 

essas coisas que vão mudar diretamente no meu dia-a-dia, no meu cotidiano de trabalho”, 

questões contempladas nas cláusulas do acordo coletivo de trabalho cuja celebração era 

proposta e, também, relativas à pauta de reivindicações da campanha salarial de 2020.  

Matheusa expressou surpresa e felicidade ao ver e ouvir os representantes do sindicato 

falarem sobre a importância do enfrentamento à LGBTfobia. Assunto a respeito do qual, na 

sua compreensão, geralmente não se fala. Não se quer falar. Ou quando se fala, a fala envolve 

a reprodução de estereótipos caricatos e preconceituosos. Assunto que deveria ser mais 

discutido, sobretudo em razão do preconceito vivido por pessoas trans* em diferentes espaços 

sociais. Matheusa comentou, ainda, o material que recebeu: “Aí, eles me deram um folheto, 

né? Que eles tão falando sobre sexualidade, etc. Que eles fazem até uma menção à Dandara. 

Meu, eu passei na operação inteira”. Imagino, que o folheto ao qual fizera referência fosse a 

revista Percepções sobre a naturalização da diversidade humana na sociedade, que foi 

distribuída na ocasião e que contém homenagem à Dandara. 

 Amanda, assim como Matheusa, não era associada ao Sintratel à época da realização 

da entrevista. No entanto, ela se associara uma vez à mencionada entidade sindical e disse que 

a sua associação foi resultado de uma empolgação sua quando o sindicato foi à empresa que 

então trabalhava para realizar uma atividade e apresentou às trabalhadoras alguns dos 

benefícios decorrentes da filiação à entidade, como o direito a descontos em faculdades. Além 

de ter realizado o sorteio de um produto cosmético ou de perfumaria entre as pessoas que 

decidiram se associar. Como a mensalidade da faculdade cursada por Amanda estaria para 

aumentar, ela acreditou ser interessante se associar. Parece ter pesado em sua decisão, 

também, os descontos para usufruir de colônias de férias no litoral que seriam oferecidos às 

trabalhadoras filiadas ao Sintratel. 

A associação de Amanda pareceu, portanto, ser motivada não ou nem tanto para que 

pudesse ter acesso à assistência jurídica oferecida pelo sindicato, para apoiar e possibilitar o 

desenvolvimento de atividades pelo sindicato, como a realização anual de campanha salarial. 

Mas para ter acesso a alguns dos benefícios proporcionados por sua associação, como 

descontos na faculdade e em colônias de férias. Percepção que foi reforçada quando Amanda 

afirmou que, por não ter usufruído de nenhum dos descontos proporcionados por sua 
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associação, ela teria sido inútil. Amanda me relatou, ainda, que, a despeito de ter sido 

convidada, por uma pessoa representante do sindicato, para participar da parada do orgulho 

LGBT da cidade de São Paulo junto ao Sintratel e de outro evento do qual ela não se 

recordava, preferiu não participar dos eventos, por ser uma pessoa mais reservada. “[E]u não 

gosto de me enturmar muito”, disse Amanda. Além disso, em relação à parada, ela preferiu 

não participar por encará-la não como um “ato de pedir direitos”, mas sim como “um carnaval 

gay”. 

 Alan, por sua vez, afirmou que, à época da realização da entrevista, não era associado 

ao Sintratel e que nunca participara de nenhuma atividade promovida pela entidade sindical. 

Quando questionei a Alan se chegara a pensar, a cogitar em acionar o sindicato diante de 

algum ou alguns dos episódios de discriminação transfóbica e cissexista que viveu na empresa 

em que trabalhava ou diante daqueles a respeito dos quais teve conhecimento e envolviam 

outras pessoas, ele disse ter pensado várias vezes, mas optado por não acionar. E isso por 

temer a repercussão que o acionamento do sindicato poderia causar. Por temer ser demitido. 

Assim como Alan, Brenda nunca se filiara ao Sintratel ou participara de qualquer atividade 

promovida por ele. 

De acordo com Brenda, na última vez em que o sindicato compareceu à sua empresa, 

o que aconteceria cerca de uma a duas vezes por ano, ela teria ficado curiosa para saber o que 

o sindicato teria ido fazer ali, mas preferiu não se aproximar para perguntar. A única 

informação que ela tinha sobre o sindicato e que parecia explicar seu receio em se aproximar 

teria sido repassada por uma amiga associada ao sindicato. E se referia ao fato de a associação 

ser condicionada a um desconto do salário e sucedida da concessão de um brinde. Na ocasião 

de nossa conversa, eu lhe contei, brevemente, o que o sindicato fora fazer na empresa aquele 

dia. Contei, também, sobre outras atividades da entidade das quais participei e como 

funcionaria a associação à entidade. 

 Sylvia havia se associado ao sindicato não muito antes da realização de nossa 

entrevista. Em sua experiência de anos no setor, ela não sabia do apoio ou do engajamento do 

Sintratel no combate e no enfrentamento da LGBTfobia e, especificamente, da transfobia e do 

cissexismo. O evento “I Encontro pela Diversidade Humana nos Espaços Sociais” teria sido a 

primeira ação do sindicato nesse sentido que teria visto e da qual teria participado. Quando 

processou uma supervisora que utilizara seu nome de registro em uma das empresas de 

telemarketing nas quais trabalhou, Sylvia “nem sabia que o sindicato existia ou que ele 

poderia ser a favor de alguma questão”, como me relatou. Quando indaguei à Sylvia a quem 

recorreria se fosse vítima de discriminação ou violência transfóbica e cissexista no ambiente 
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de trabalho, ela disse que, além de recorrer ao poder judiciário, recorreria ao sindicato “pelo 

fato de eu saber, depois desse evento, que o Sintratel já tem políticas para poder amparar 

[pessoas trans*, pessoas LGBTs] e nos auxiliar”, como me disse. 

 João, à época da realização da entrevista, não era associado ao Sintratel. Quando 

perguntado por mim se havia participado de alguma atividade do sindicato, disse que “[a] 

primeira vez que o sindicato falou com a gente pessoalmente foi agora”. Ele se referia à uma 

assembleia, da qual também participei, destinada à celebração de acordo coletivo de trabalho, 

à apresentação da pauta de reivindicações da campanha salarial de 2020 e na qual foram 

apresentadas as campanhas sindicais de enfrentamento à LGBTfobia e ao racismo. João 

relatou que não sentia o impacto da atuação do sindicato em seu cotidiano de trabalho. Em 

suas ponderações, me pareceu que, para João, o sindicato não conseguiria estabelecer uma 

comunicação satisfatória com as operadoras para apresentar as atividades desenvolvidas pela 

entidade e de que forma elas conformariam ou transformariam os ambientes de trabalho das 

empresas de telemarketing, afetariam os seus cotidianos de trabalho. 

Portanto, algumas das pessoas entrevistadas, como Kye, Sylvia e João, relataram não 

sentir o sindicato presente nas empresas de telemarketing em que trabalharam, não sentir os 

efeitos ou impactos de sua atuação em seus cotidianos de trabalho. Kye acreditava que o 

sindicato só iria à empresa em que trabalhava para realizar associações das trabalhadoras à 

entidade. Sylvia relatou nem saber que ele existia ou que tampouco encamparia a luta por 

enfrentamento à transfobia e ao cissexismo quando judicializou o caso de discriminação do 

qual fora vítima em uma das empresas em que trabalhou. A perspectiva de Sylvia, entretanto, 

mudou depois de sua participação em um evento do Sintratel, a partir do qual ela parece ter 

passado a considerar o sindicato como um potencial aliado, já que ali percebera que ele não 

atuaria apenas com “questões trabalhistas”, como até comentou comigo no evento em 

questão. 

Kye, por sua vez, apresentou críticas construtivas ao evento do qual participou, 

apresentando sugestões para um formato diferente. Sua fala pareceu reconhecer a importância 

que o sindicato tem, pode ter na conscientização das trabalhadoras tanto quanto a direitos 

trabalhistas, como ao enfrentamento à discriminação transfóbica e cissexista. Kye sugeriu a 

construção de um evento e de materiais que apelassem mais para a realidade vivida no 

cotidiano, que pudessem apresentar como discriminatórias “piadas” e “brincadeiras” 

costumeiramente realizadas, surtindo, assim, um efeito mais concreto na dinâmica das 

relações de trabalho, com a mitigação ou mesmo a eliminação de práticas discriminatórias e 

violentas no espaço das empresas de telemarketing. 
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Além disso, em relação às falas de Sylvia e Kye, eu gostaria de destacar que, ao 

dissociarem “questões trabalhistas” do enfrentamento à LGBTfobia, parecem, de alguma 

forma, indicar que o direito a performar o gênero, construir e transformar os corpos não seria 

um direito (também) trabalhista, de todas as trabalhadoras, das trabalhadoras trans* em seus 

ambientes de trabalho. Mas seriam direitos trabalhistas apenas aqueles “clássicos” previstos 

expressamente no ordenamento jurídico e atinentes ao pagamento de salários, de horas extras, 

à fruição de pausas para descanso e alimentação, dentre outros. Entretanto, em outras de suas 

falas e até mesmo a partir de suas ações de enfrentamento à transfobia e ao cissexismo que 

serão apresentadas no próximo tópico, pareceram compartilhar uma compreensão contrária a 

essa, reivindicando o direito ao reconhecimento e ao respeito à identidade de gênero 

autodeterminada no ambiente de trabalho como um direito (também) trabalhista. 

Algumas outras pessoas, como Alan e Brenda, nunca participaram de atividades do 

sindicato. Evidenciando, no caso de Alan, que o medo de sofrer represálias pelo acionamento 

do sindicato, ainda, é uma realidade para algumas pessoas trabalhadoras. O receio de ter um 

desconto do salário em razão da associação pode fazer com que algumas das trabalhadoras, 

como Brenda, não se sintam à vontade nem de se aproximarem para conhecerem a realidade, 

as propostas e a atuação da entidade sindical. Assim, as estratégias de sindicalização de 

trabalhadoras devem ser, cuidadosamente, pensadas pela entidade sindical, na medida em que 

a associação a partir dos benefícios associados a convênios estabelecidos pelo sindicato pode 

não engajar pessoas a engrossarem lutas sindicais e trabalhadoras, o que também teria sido 

evidenciado pelo relato de Amanda. 

Houve, por fim, quem, como Matheusa, que teria avaliado, positivamente, o 

engajamento por parte do sindicato no enfrentamento à LGBTfobia, mas sobretudo à 

discriminação enfrentada por pessoas trans*, elogiando falas de diretores que destacaram a 

importância desse engajamento, assim como o material produzido e distribuído pela entidade 

sindical, disseminando-o, inclusive, no ambiente de trabalho entre trabalhadoras que não 

participaram da atividade promovida pelo Sintratel. 

Agora, eu gostaria de compartilhar aqui parte das ponderações feitas por Gisberta, 

embora elas não tivessem como objeto o Sintratel, mas sim o Sintetel, o sindicato que disputa 

com o Sintratel a representação das trabalhadoras do setor de telemarketing na região 

metropolitana de São Paulo, na medida em que Gisberta apresentou importantes perspectivas 

e expectativas em relação à atuação de sindicatos no enfrentamento à transfobia e ao 

cissexismo, sobretudo aqueles representativos de trabalhadoras do setor de telemarketing. Na 

entrevista com Gisberta, ela se queixou que as denúncias feitas ao Sintetel sobre o episódio de 
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assédio sexual do qual fora vítima e sobre as advertências indevidas que teria recebido em 

uma das empresas em que trabalhou não foram efetivas. Não surtiram qualquer efeito 

positivo, mas sim teriam piorado a sua situação na empresa. Teriam aumentado os 

constrangimentos e a perseguição que sofria. 

Durante os anos em que trabalhou em uma empresa de telemarketing na qual sofrera 

uma série de violências e discriminações transfóbicas e cissexistas, Gisberta relatou não ter 

tido “nenhum amparo do sindicato”, do Sintetel no caso. Em sua percepção, o Sintetel não 

ajudaria, mas tão somente, diante de denúncias, “[o] que eles [dirigentes do sindicato] fazem é 

ligar para a empresa, sabe? Ter uma conversinha”, como me disse. O sindicato sequer entraria 

em contato com ela para informar como teriam sido as conversas travadas com a empresa ou 

para dar qualquer tipo de retorno das medidas adotadas diante das denúncias que havia 

realizado. 

 De acordo com Gisberta, nas empresas de telemarketing de menor porte, 

diferentemente das de grande porte, haveria uma relutância em adotar e desenvolver políticas 

empresariais de respeito e reconhecimento às identidades de gênero autodeterminadas por 

pessoas trans*, de modo que as discriminações e as violências transfóbicas e cissexistas 

seriam reproduzidas, sentidas e vividas com maior intensidade. Segundo Gisberta, nas 

empresas de telemarketing de menor porte, “a gente não tem amparo da parte do sindicato. 

Vou ser bem sincera. Acho que falta atividade, conscientização”, o que seria, particularmente, 

alarmante, como dito por Gisberta, diante da quantidade cada vez maior de pessoas trans* 

empregadas no setor.  

Gisberta relatou que nunca presenciou ou soube de “qualquer campanha [do Sintetel] 

que fosse relacionada a gênero”. Ela reclamou que, no dia nacional da visibilidade trans*, 

celebrado no dia 29 de janeiro, o sindicato não organizaria nenhuma atividade ou evento. 

Tampouco faria nenhum tipo de campanha ou produziria um panfleto que fosse. Ela esboçou 

o seu desejo de que o sindicato realizasse acordos com as empresas para que, ao menos, 

pessoas trans* pudessem utilizar seus nomes autodeterminados nos crachás que seriam 

obrigadas a portar nas dependências das empresas em que trabalhavam. 

À época da entrevista, Gisberta era associada ao Sintetel. Em sua percepção, a 

entidade sindical “foi criada para dar voz ao operador. E eu não tenho minha voz ouvida, né? 

Acho que falta efetividade, acho que falta em tudo, mas especificadamente nesse tipo de 

minoria [trans*]”, ela me disse. Gisberta afirmou que o sindicato deveria realizar “uma 

pesquisa, por exemplo, de quantas travestis e transexuais têm no call center”. Uma pesquisa 

que apontasse, ainda, qual seria “a empresa de call center que mais tem empregabilidade de 



211 

 

trans”, valorizando a empresa ou as empresas que reconhecessem e respeitassem as 

identidades de gênero autodeterminadas de pessoas trans*, e incentivando outras empresas a 

adotarem políticas no mesmo sentido. 

Gisberta ponderou não saber se o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical 

provocado pela reforma trabalhista teria afetado a atuação do Sintetel. Entretanto, acreditava 

que não. Na medida em que, em sua experiência de anos no setor, nunca vira ou enxergara 

efetividade em sua atuação, de tal modo que ela não poderia ser atribuída agora ou tão 

somente ao fim de tal obrigatoriedade. 

Acredito dever aqui o aprofundamento de uma explicação. Por que apresentar as 

ponderações de Gisberta se não se referem ao Sintratel, mas sim ao Sintetel? Gisberta 

apresentou, em suas falas, não só compreensões enquanto trabalhadora do setor de 

telemarketing em relação à entidade sindical que lhe representaria que acredito serem 

importantes de compartilhar. Como também demandas que poderiam ser pensadas e 

desenvolvidas, por exemplo, pelo Sintratel em suas campanhas e empreitadas para o 

enfrentamento de diferentes formas de discriminação. Como, por exemplo, a negociação de 

inclusão nos instrumentos coletivos negociados de cláusulas sobre o direito à utilização do 

nome social em empresas de telemarketing. Em nenhuma das convenções coletivas de 

trabalho analisadas, encontrei previsão normativa nesse sentido. Tampouco nas assembleias 

que acompanhei sobre a celebração de acordos coletivos de trabalho, foram mencionadas ou 

propostas disposições do tipo. 

 

4.6 Algumas das resistências de trabalhadoras trans* em empresas de telemarketing da 

região metropolitana de São Paulo 

 

O desejo e a reivindicação das trabalhadoras trans* que entrevistei por transformações 

e melhorias das suas condições de trabalho e de vida pareciam afetar não só as perspectivas e 

as compreensões críticas que tinham e construíam em relação ao sindicato e à sua atuação. 

Como também pareciam motivá-las a agir, a atuar para enfrentar a transfobia e o cissexismo 

reproduzidos nas empresas de telemarketing em que trabalhavam. Na qualidade de sujeitas 

que participam da dinâmica concreta e efetiva da regulação social do trabalho (RENATA 

QUEIROZ DUTRA, 2018), lutavam pela efetividade de certos direitos e, também, por novos 

direitos. E não só direitos trabalhistas, aqueles compreendidos nas páginas escritas de 

diferentes instrumentos jurídicos que regulam as relações de trabalho, como também lutavam 

pelo direito de viver, enquanto sujeitas de uma regulação social da vida, na qual diferentes 
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sujeitas e instituições tentam definir de que forma todas e cada uma de nós pode viver as 

nossas vidas e a sua vida, através da construção de diferentes discursos e domínios do 

conhecimento e do poder, dos quais o direito e o estado seriam exemplos.  

A luta das trabalhadoras trans* era, assim, por condições de trabalho e de vida que 

lhes permitissem viver as suas vidas, que lhes possibilitassem performar o gênero, construir e 

transformar seus corpos como desejavam e reivindicavam fazê-lo. As suas próprias 

existências e vivências cotidianas em razão das formas como ousam e se atrevem viver a vida 

podem ser compreendidas como manifestações performadas e encarnadas da resistência à 

normatividade social que lança os rígidos termos de acordo com os quais as vidas podem e 

devem ser vividas nas casas, nas escolas, nas ruas, em repartições públicas e nos ambientes de 

trabalho. As trabalhadoras trans* que entrevistei relataram ter de resistir a uma série de 

investidas, violências e discriminações que tentavam impor a reprodução de certos 

comportamentos e compreensões sob a ameaça e a pena de marginalização, de invisibilização 

e de extermínio nos diferentes espaços sociais, lugares pelos quais transitavam, ocupavam, 

reivindicavam acesso. 

As empresas de telemarketing representavam um desses espaços sociais, lugares, no 

qual era preciso, as trabalhadoras trans* entrevistadas precisavam resistir à transfobia e ao 

cissexismo. Entretanto, as suas formas de resistir assumiam diferentes formas, a depender de 

uma série de fatores relacionadas a elas próprias, ao contexto espacial e temporal em que 

resistiam e às pessoas envolvidas nele. Muitas das resistências que conheci no 

desenvolvimento desta pesquisa até já compartilhei com vocês aqui neste texto. Embora não 

as tenha intitulado ou nomeado como resistências, resistências trabalhadoras ou resistências 

trans*. Então, chegou, finalmente, o momento de revê-las sob essa nova perspectiva e 

apresentar algumas outras formas pelas quais têm resistido as trabalhadoras trans* que ainda 

não foram trabalhadas neste texto. 

Algumas das trabalhadoras trans* relataram ter resistido aos obstáculos impostos pela 

transfobia e pelo cissexismo para acessar empregos em empresas de telemarketing. Sylvia 

resistiu a duas rejeições em processos seletivos de contratação para trabalhar como operadora 

em uma empresa e decidiu tentar acessar a empresa mais uma vez. Sylvia atribuiu as rejeições 

ao fato de não haver retificado seu nome em documentos de identificação. Até porque, em sua 

terceira tentativa, com os documentos retificados e diante da mesma pessoa que havia 

conduzido os outros dois processos seletivos, ela foi aprovada e contratada. Evidenciando que 

a passabilidade, enquanto apagamento de inconformidades de gênero, pode ser uma das 

exigências, um dos requisitos para contratação de operadoras trans*. 
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Dandara resistiu a uma série de violências quando foi a uma empresa entregar 

currículos e foi, terrivelmente, discriminada. Ela resistiu desafiando aquelas pessoas que 

tentaram humilhá-la. Dandara resistiu, ainda, às rejeições em processos seletivos e às 

aprovações em processos seletivos de emprego que não resultaram em contratações, tentando, 

repetidamente, durante anos, conseguir um emprego como operadora de telemarketing. Sua 

resistência denunciava, assim como a de Sylvia, a passabilidade como um requisito 

fundamental para a contratação de travestis e mulheres transexuais em empresas de 

telemarketing. Fazendo-a, inclusive, construir e transformar o seu corpo e a sua vida na busca 

por passabilidade, para superar os obstáculos transfóbicos e cissexistas que impediam o seu 

acesso ao setor de telemarketing. Suas resistências denunciaram, também, a existência de 

outras formas de discriminação que dificultavam o acesso de travestis e mulheres transexuais 

ao telemarketing, sobretudo daquelas não passáveis, como seria o caso do racismo, que se 

manifestaria imbricado à transfobia e ao cissexismo. 

A passabilidade cis não deve ser encarada, entretanto, como afirma viviane v. (2015b, 

p. 158), tão somente “como uma exigência cisnormativa”, mas também pode e deve ser 

compreendida como “uma estratégia possível de resistência a cissexismos em determinados 

contextos.”. Afinal, a busca por passabilidade cis, em um contexto no qual pessoas trans* são 

vítimas de discriminações e violências quando perceptíveis ou evidenciáveis as suas ousadias 

de gênero, representa não “uma reprodução acrítica do cis+sexismo dominante, ou como um 

conservadorismo problemático”, mas sim “uma possibilidade de resistência às normas de 

gênero dominantes (patriarcais e cis+sexistas), e em muitos casos, possivelmente, como uma 

das poucas formas de sobrevivências a um entorno social hostil” (VIVIANE V., 2015b, p. 

214)102. 

A busca de Dandara por passabilidade para eliminar as “desculpas” transfóbicas e 

cissexistas que impediam o seu acesso ao setor de telemarketing pode, portanto, ser 

compreendida como uma forma de resistência, de resistir à transfobia e ao cissexismo 

reproduzidos nesse segmento. Nesse sentido, também pode ser apreendida a escolha de Sylvia 

de não compartilhar, não contar a colegas de trabalho que seria uma mulher transexual. 

Escolha feita por ela não em razão de problemas relativos à sua autoaceitação, mas sim em 

 
102 É importante pontuar ainda, como o faz viviane v. (2015b, p. 214), que: “Se a busca pela ‘passabilidade cis’ é 

uma realidade (e um desejo plenamente legítimo), devemos também ter em conta que, para outras pessoas, esta 

passabilidade não é almejada ou não é possível — dadas as condições sociais vigentes. E creio ser pertinente, 

dada a motivação primeira deste post, enfatizar a legitimidade destas existências nas formas e expressões que 

tenham e afirmem perante o mundo, denunciando, por consequência, linhas discursivas que procurem normatizar 

e idealizar a passabilidade cis de pessoas trans*, ou mesmo a ideia de que toda pessoa trans* almeje 

necessariamente passar como cis.”. 
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razão do temor, do receio de que, caso sua transexualidade fosse amplamente conhecida no 

ambiente de trabalho, ela seria vítima de episódios e casos de discriminação e violências 

transfóbicas e cissexistas. 

Assumir-se trans* na empresa de telemarketing foi outro exemplo de ato de resistência 

à transfobia e ao cissexismo reproduzidos nesse espaço e em outros espaços sociais 

compartilhado por pessoas que entrevistei. Assumir-se, como o fez Alan, mesmo diante do 

medo de ser demitido ou sofrer algum tipo de retaliação, sabendo ou, ao menos, desconfiando 

de que essa sua decisão poderia torná-lo alvo de violências e discriminações no ambiente de 

trabalho. Assumir-se como homem trans, sendo o primeiro homem trans* publicamente 

assumido no espaço da empresa de telemarketing, “o primeiro que, literalmente, começou do 

zero a transição, a transição ali dentro”, como dissera Alan, representava um ato de resistência 

que, na verdade, se desdobraria e implicaria no desenvolvimento de uma série de outros atos 

de resistência diante das investidas de colegas e superiores hierárquicos para contestar sua 

identidade de gênero autodeterminada, seu nome autodeterminado, sua possibilidade de ir ao 

banheiro dos homens. 

Alan resistia, por vezes, corrigindo colegas e superiores hierárquicos quando chamado 

ou interpelado pelo nome de registro ou por palavras flexionadas no feminino. Confrontando 

e contestando as atitudes de pessoas que insistiam, reiteradamente, em desrespeitá-lo, em não 

reconhecer a sua identidade de gênero autodeterminada. Resistia, também, denunciando 

alguns dos episódios de discriminação dos quais havia sido vítima a pessoas em cargos de 

gestão e direção na empresa, assim como a pessoas próximas, amigas e em quem confiava 

que, junto a ele, criticavam falas transfóbicas e cissexistas, corrigiam as pessoas quando 

reproduziam esse tipo de falas. Alan resistia à cobrança de pessoas da empresa para que 

retificasse seu nome retrucando que ele seria o maior interessado em tal retificação. Alan 

resistia ao usar o banheiro dos homens. Apesar de não ser fácil fazê-lo. E isso por ter de 

enfrentar, no espaço do banheiro, olhares e comentários que reclamavam de sua presença ali e 

que, durante algum tempo, efetivamente o impediram de utilizar aquele espaço, a tal ponto de 

provocarem o seu adoecimento, o desenvolvimento de infecção urinária. Alan cogitou e até 

propôs apresentar o laudo médico que atestaria sua transexualidade à empresa, para resistir a 

possíveis e eventuais violências e discriminações transfóbicas e cissexistas quando ainda no 

início de seu processo de “transição de gênero”. 

Nas falas das pessoas trans* entrevistadas, ficou evidente ser preciso resistir, também, 

para obter promoções nas empresas de telemarketing. Gisberta resistiu ao concorrer por 

repetidas vezes a um cargo de supervisão em uma das empresas de telemarketing em que 



215 

 

trabalhou. Apesar de ser considerada uma boa empregada e qualificada para assumir a vaga, 

ela não era promovida. E apesar de, por vezes, ser até aprovada nos processos seletivos 

internos para o cargo de supervisão dos quais participava, ela não era convocada para assumir 

a vaga. Depois de muita insistência e persistência, Gisberta conseguiu ter o direito à 

promoção reconhecido. No entanto, viu a sua promoção condicionada à negação do 

reconhecimento de sua identidade de gênero autodeterminada. Ela foi constrangida a usar 

roupas sociais masculinas no ambiente de trabalho para poder se tornar supervisora. Gisberta 

resistiu e foi, certa vez, com roupas femininas, mas foi repreendida tal como o fora quando 

utilizou roupas femininas em seu primeiro dia ocupando o cargo novo. Ela era interpelada por 

seu nome de registro, a despeito de, por vezes, resistir e solicitar a utilização de seu nome 

autodeterminado.  

As discriminações e violências transfóbicas e cissexistas sofridas, vividas e 

enfrentadas por Gisberta começaram a ser percebidas por ela como integrantes de uma 

“política do medo com o funcionário” praticada pela empresa na qual, então, trabalhava. Essa 

política envolvia, ainda, o controle de idas ao banheiro e o tempo gasto nele por parte das 

empregadas, controle este que Gisberta disse ter feito, mas feito somente até perceber aquela 

prática como indevida, ilegal. Quando Gisberta começou a desafiar as diretrizes da “política 

do medo”, como não mais controlar o uso e o tempo de uso de banheiro, passou a ser 

perseguida, vítima de terrorismo psicológico. Até foi-lhe sugerido, em algumas ocasiões, que 

caso estivesse insatisfeita com a empresa, deveria pedir demissão. As resistências de Gisberta 

tinham como fundamento o seu desejo de construir uma carreira no setor de telemarketing, 

sendo uma das poucas pessoas que entrevistei que não esboçou o desejo de mudar de área de 

trabalho. Ela expressou desejar promover e possibilitar, ainda, melhorias no setor, de suas 

condições de trabalho, para que travestis e mulheres transexuais tivessem possibilidades de 

ascensão e crescimento profissionais nele. 

As resistências à transfobia e ao cissexismo reproduzidos nas empresas de 

telemarketing assumiram, ainda, muitas outras formas e manifestações nas falas e nos relatos 

de outras pessoas trans* que entrevistei. Como apresentar-se tão somente com o nome 

autodeterminado, andar pelas dependências da empresa com o crachá virado para trás para 

que ninguém pudesse ver o nome de registro nele estampado diante da negativa da empresa 

para que constasse, em seu lugar, o nome social, o nome autodeterminado, como me contara 

Fernanda. Enfrentar e corrigir colegas de trabalho e superiores hierárquicos que questionavam 

a utilização do banheiro correspondente à identidade de gênero autodeterminada ou que 

insistiam em chamar ou interpelar pelo nome de registro ou por palavras flexionadas em 



216 

 

dissenso à identidade de gênero autodeterminada, como relataram Dandara, Brenda e Sylvia. 

Denunciar episódios de transfobia e cissexismo à chefia, à direção ou a pessoas integrantes de 

departamentos de gestão de pessoas ou de treinamento, como fizeram Brenda, Dandara e Kye.  

Dandara, por exemplo, contou que uma mulher transexual da empresa em que 

trabalhava foi chamada pelo nome de registro por um gestor. Diante desse acontecimento, sua 

colega não teria respondido e ficado, visivelmente, incomodada e triste, o que fez com que 

pessoas cis que presenciaram o ocorrido corrigissem o gestor. Este mesmo gestor, entretanto, 

no mesmo dia, chamou Dandara de “rapaz” e de outras palavras flexionadas no masculino, o 

que a fizeram corrigi-lo e afirmar que seu nome seria Dandara e que ele não teria direito a 

chamá-la, interpelá-la por qualquer outro nome, a contestar a sua identidade de gênero 

autodeterminada.  

Quando confrontada por uma empregada da mesma empresa sobre sua presença no 

banheiro das mulheres, Brenda resistiu dando “uma cortada nela” e permanecendo no 

banheiro, para, em seguida, relatar, denunciar o que havia se passado à sua supervisora. 

Diante da afirmação de uma supervisora no sentido de que somente poderia utilizar o 

banheiro das mulheres no ambiente de trabalho caso tivesse realizado cirurgia de 

transgenitalização, Sylvia resistiu arguindo ser seu direito utilizar o banheiro em consonância 

à sua identidade de gênero autodeterminada, independentemente de ter realizado ou não tal 

cirurgia. 

Apontar e evidenciar incoerências no discurso transfóbico e cissexista, também, 

consistiu em uma das estratégias de resistências desenvolvidas por Amanda. Em uma das 

empresas de telemarketing pelas quais passou, ela era compelida a utilizar o banheiro dos 

homens. Todavia, certa vez quando foi ao trabalho de regata branca, foi repreendida por não 

utilizar sutiã debaixo daquela peça de roupa. Depois, dessa situação e da evidenciação da 

incoerência do tratamento que era despendido à Amanda, ela pode utilizar o banheiro 

destinado às mulheres.  

Nem sempre as resistências se limitam ou envolvem pessoas somente do ambiente de 

trabalho. Por vezes, opta-se por resistir às violências e discriminações transfóbicas e 

cissexistas, denunciando-as à superintendência regional do trabalho e emprego no estado de 

São Paulo, a um programa de televisão e ao sindicato, como fez Lunna. Além de também 

serem denunciadas ao poder judiciário, como o fez Sylvia para reclamar o pagamento de 

indenização pelos danos causados. Ou, ainda, como fizeram, respectivamente, Lunna e 

Gisberta, para pleitear o reconhecimento e o respeito à identidade de gênero autodeterminada 
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no ambiente de trabalho e para pleitear o reconhecimento da rescisão do contrato de emprego 

por culpa do empregador em razão das violências e discriminações por ele cometidas. 

Muitas resistências eram pensadas e desenvolvidas para evitar que outras pessoas 

trans* fossem vítimas dos mesmos episódios de transfobia e cissexismo dos quais quem 

resistia fora vítima no ambiente do trabalho. Gisberta, por exemplo, comentou que, como 

ocupava um cargo de supervisão, adotava medidas para que empregadas transexuais na 

operação pudessem utilizar, em algumas ocasiões e circunstâncias, seus nomes sociais, seus 

nomes autodeterminados. Evitando, assim, que fossem tal como ela fora, na medida do 

possível e nos limites das atribuições e possibilidades de seu cargo, que elas fossem vítimas 

de transfobia e cissexismo. 

Às vezes, pessoas trans* resistiam às discriminações e violências cissexistas e 

transfóbicas coletivamente. A própria orientação por parte da empresa em que Dandara 

trabalhava de que uma pessoa trans* recém-ingressa entrasse em contato com outras pessoas 

trans* que ali trabalhassem, para que a ajudassem a retificar os documentos de identificação e 

a ter acesso a serviços de saúde que possibilitassem à construção e à transformação de seus 

corpos, assim como a presença de duas ou mais pessoas trans* em uma mesma operação, em 

um mesmo turno, favoreciam a formação de redes ou grupos de apoio, que, diante de 

situações de discriminação ou violência transfóbicas e cissexistas enfrentadas por alguém, 

oferecesse solidariedade à pessoa discriminada, como também desencadeasse a articulação de 

respostas e de medidas a serem tomadas. 

Nos casos que mencionei de discriminação e violência por parte de um gestor contra 

Dandara e uma colega sua, ambas decidiram denunciar o ocorrido. Dandara relatou ter 

auxiliado a colega na redação da denúncia e se dispôs, ainda, a auxiliá-la no que mais fosse 

preciso. Elas não tiveram retorno da denúncia feita, mas o gestor em questão foi demitido. 

Embora Dandara não tenha ficado sabendo se o foi por causa do que fez com elas ou de 

outros episódios de discriminação e violência dos quais tiveram conhecimento, 

posteriormente, que envolveriam ele. Dandara foi outra pessoa, para além de Gisberta, que 

não tinha pretensão de deixar o setor de telemarketing em um breve horizonte de tempo. 

Afinal, no setor de telemarketing, ela conseguiria realizar um objetivo de vida, que seria 

“ajudar todas as trans a chegar no seu objetivo”, como me disse. Tanto no local de trabalho 

como em outros espaços e em outros momentos de sua vida, Dandara auxiliou pessoas trans* 

a retificarem seus documentos e a acessar serviços de saúde para realização de seus processos 

de “transição de gênero”. 
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As resistências coletivas pareciam, também, transcender os limites do ambiente de 

trabalho e, assim, serem encampadas e desenvolvidas, por exemplo, em grupos criados por 

pessoas trans* em redes sociais virtuais. Algumas pesquisas (CAMILO BRAZ; ÉRICA 

RENATA DE SOUZA, 2018, p. 37), já apontaram que, nessas grupos, pessoas trans*, 

homens trans compartilham dicas e informações sobre seus processos de transformação e 

construção corporais diante da “carência de serviços [de saúde] e atendimento profissional 

trans-específico” (CAMILO BRAZ; ÉRICA RENATA DE SOUZA, 2018, p. 37). No entanto, 

parece que alguns desses grupos podem ser usados com outras finalidades. Como a 

divulgação de vagas de emprego em empresas de telemarketing. O compartilhamento de 

situações de discriminação e violência enfrentadas, em relação às quais surgiriam 

manifestações de apoio e mesmo sugestões de atitudes ou medidas a serem adotadas.  

Alan, por exemplo, relatou que, em um grupo de pessoas trans* do qual participava no 

facebook, eram divulgadas vagas de emprego, oportunidades de trabalho para pessoas trans*, 

sendo a maioria delas no setor de telemarketing. Além disso, nesse mesmo grupo, certa vez, 

um homem trans* compartilhou uma situação de discriminação e violência da qual havia sido 

vítima. Embora Alan tenha me alertado que nem sempre esse tipo de situação seja 

compartilhada no espaço do grupo virtual, porque “o pessoal fica meio que com receio de 

compartilhar, alguém ver e mostrar para o chefe alguma coisa”. O homem trans em questão 

compartilhou que foi agredido fisicamente, levou um tapa na cara dentro do banheiro 

masculino de uma empresa de telemarketing na qual trabalhava. Empresa que não ficava 

localizada em nenhuma das cidades pertencentes à região metropolitana de São Paulo. O 

homem que o agrediu, ainda, teria dito o seguinte, de acordo com Alan: “‘Já que você é 

homem, você vai apanhar que nem homem’”.   

Alan me contou que muitas pessoas que integravam o grupo ficaram chocadas com o 

acontecido e relatado por aquele homem trans. Algumas questionaram por que ele não haveria 

reagido. E o homem trans disse que “‘agressão só vai gerar mais agressão. Ele poderia me 

bater muito mais, né?’”. Alan questionou: “Você chegou a procurar alguém para, né? 

Denunciar? Alguma coisa assim? Porque você tá no seu direito”. O homem, então, informou 

que o seu agressor havia sido advertido. Alan retrucou que a agressão poderia ensejar a 

demissão por justa causa, mas o homem explicou que o agressor havia apresentado “um laudo 

de psiquiatra”, que atestaria que o agressor “é descontrolado e tudo mais, que foi um ato de 

descontrole”. Alan ficou revoltado e incomodado e disse, ainda: “Meu, você deveria ir lá e 

falar assim: ‘Eu vou atrás disso. Eu quero ler esse laudo, eu quero ver quem foi o médico, 

para saber se isso é verdade ou não’. Porque tem que correr atrás. Qualquer um compra um 
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laudo hoje em dia, gente.”. Mas o homem trans em questão preferiu deixar a situação como 

ficou mesmo. 

A ocupação estratégica de certos espaços nas empresas de telemarketing representou 

outra forma pela qual as resistências à transfobia e ao cissexismo parecem ter sido propostas e 

vividas por trabalhadoras trans* do segmento. Depois do episódio transfóbico e cissexista do 

qual Kye foi vítima de ameaça de demissão, a empresa lhe convidou para participar de uma 

campanha, na qual falaria e, efetivamente, falou “porquê que eu gosto da [nome da empresa 

suprimido] e falando um pouco referente ao trans não binário que a galera meio que não 

conhece”, como Kye me disse.  

Essa era uma oportunidade, na perspectiva de Kye, de não só conferir visibilidade às 

pessoas trans não-binárias, como também de encorajar que outras pessoas se assumissem, no 

ambiente da empresa, enquanto trans*. Amanda, por sua vez, também mostrou ser possível a 

ocupação estratégica da empresa em algumas ocasiões e oportunidades. Ela ministrou uma 

palestra sobre transexualidade em uma das empresas em que trabalhou junto a um colega seu 

que era um homem trans*. E isso, a convite da própria empresa. Embora a campanha e o 

evento sirvam para reforçar uma imagem ou perspectiva de inclusão e diversidade que não 

necessariamente corresponde à realidade em empresas de telemarketing, não se pode deixar 

de considerá-los, a sua ocupação estratégica e resistente por parte de trabalhadoras trans* 

como uma importante forma de provocar transformações no tratamento despendido a elas, em 

suas condições de trabalho e até de vida. 

Essas muitas e diferentes ações e estratégias desenvolvidas pelas trabalhadoras trans*, 

nas empresas de telemarketing em que trabalhavam, trabalharam e para além de seus limites 

físicos, buscavam enfrentar, combater, enquanto manifestações do direito de resistência detido 

por trabalhadoras empregadas (MÁRCIO TÚLIO VIANA, 1996), a transfobia e o cissexismo 

através da inauguração ou do reestabelecimento da efetividade de direitos violados pelo 

patronato por ocasião do desenvolvimento das relações de emprego, bem como do desafio às 

prescrições normativas do ordenamento jurídico, de regulamentos e de diretrizes empresariais 

quando elas fossem construídas ou mobilizadas de modo a afetar as suas vidas de formas que 

consideravam injustas. E, assim, ao resistirem exercendo o seu direito de resistência 

(MÁRCIO TÚLIO VIANA, 1996) propunham e lutavam por novos direitos, por novos 

sentidos e interpretações dos direitos já conquistados, já existentes.  

Porém, diferentemente do que afirmaria Márcio Túlio Viana (1996), essas 

manifestações de resistência de trabalhadoras trans* do setor de telemarketing não poderiam 

ser compreendidas, apenas, como reações a um exercício irregular e ilegal do poder diretivo 
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por parte do patronato. Elas, na verdade, questionariam e contestariam as próprias 

prerrogativas reconhecidas por normas jurídicas, pelo estado e por seu aparato institucional e 

burocrático ao patronato. Questionariam e contestariam os deveres decorrentes de sua 

subordinação no âmbito das relações de emprego, nos provocando a repensar quais seriam os 

limites legais e constitucionais do poder diretivo empregatício e da própria construção jurídica 

subordinação nas relações de emprego. 

As suas resistências denunciariam, assim, que o poder diretivo é exercido e a 

subordinação invocada, muitas vezes, para a reprodução e a legitimação de normas sociais e 

jurídicas que determinam como podemos e devemos viver nossas vidas, quais identidades de 

gênero podemos e devemos performar, quais roupas e acessórios utilizar, quais 

transformações podemos reivindicar em nossos corpos, como podemos e devemos nos 

comportar e encarar a vida, as outras pessoas e o mundo. Evidenciando, ainda, que os 

ambientes de trabalho representam um dos espaços, dos domínios sociais de produção e 

reprodução de corpos humanos e subjetividades humanas em consonância com uma 

compreensão cisheteronormativa da vida humana que alimenta, informa as noções jurídicas 

de poder diretivo e subordinação. Portanto, ao resistirem tal como resistiram, têm resistido, as 

trabalhadoras trans* desafiam a transfobia e o cissexismo que não só constitui a organização e 

gestão do trabalho em empresas de telemarketing, como também conforma parte dos aparatos 

administrativos, institucionais e normativos integrantes da ficção político-jurídica de um 

estado brasileiro uno, que fundam e sustentam, ao menos em parte, as condições sociais, 

culturais e econômicas que possibilitam uma exploração intensificada e, por vezes, degradante 

e desumanizante de pessoas trans* no setor de telemarketing. 

Diante da violação sistemática dos direitos assegurados pelo estado e pelo direito às 

trabalhadoras, da compreensão compartilhada por algumas das trabalhadoras que entrevistei 

de que o sindicato não se encontraria presente nas empresas que trabalharam. Não afetaria ou 

impactaria os seus cotidianos de trabalho. Diante do “baixo grau de eficiência das instituições 

públicas (...) em favor de uma proteção do trabalho” (RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018, p. 

300) realmente efetiva, assim como dos desafios enfrentados pelos “sindicatos no manejo de 

instrumentos legais e políticos hábeis a pressionar os empregadores ao cumprimento da 

legislação trabalhista no setor de teleatendimento” (RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018, p. 

300), conhecer essas resistências trabalhadoras é, particularmente, importante, não só porque 

elas buscam afetar, mas porque, efetivamente, afetam a dinâmica regulatória do trabalho no 

setor de telemarketing (RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018), afetando, assim, a própria 

dinâmica regulatória social da vida no trabalho e fora dele. 
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É importante conhecer essas formas de resistência trabalhadora para reconhecer que 

elas provocam transformações quanto aos sentidos, aos significados, às possibilidades e aos 

limites das formas de organização e gestão do trabalho em empresas de telemarketing, do 

direito produzido pelo estado e do próprio estado (RENATA QUEIROZ DUTRA, 2018). Ou 

que, ao menos assim, tencionam fazê-lo. É importante conhecê-las, porque elas, muitas vezes, 

representam mecanismos aos quais as trabalhadoras têm acesso para transformar, mais 

concreta e imediatamente, as suas condições de trabalho e de vida. O que não significa, 

todavia, que a resistências trabalhadoras não envolvam ou não possam envolver a provocação 

da participação ou da atuação do sindicato e de instituições estatais. É curioso ou, talvez, nem 

tanto assim, que, quando perguntadas sobre a quem recorreriam caso fossem vítimas de 

discriminação ou violência transfóbicas e cissexistas em seus ambientes de trabalho, muitas 

das pessoas entrevistadas tenham citado o sindicato e instituições estatais, como o poder 

judiciário, delegacias, ministério público, ministério do trabalho. 

Apesar de reconhecerem em algumas de suas ações, em seu próprio campo de ação, as 

possibilidades de lutar pelo direito ao reconhecimento de suas identidades de gênero 

autodeterminadas no ambiente de trabalho, de lutar por novas compreensões e perspectivas da 

vida humana e, assim, em alguma medida, também do direito e do estado, elas reconheciam, 

também, que não poderiam agir sós. Talvez por isso, muitas vezes atuavam pensando no bem, 

nas vidas de outras pessoas trans* além delas mesmas ao resistirem à transfobia e ao 

cissexismo. Ao falarem do direito, de direitos, de seus direitos, muitas vezes elas se referiam 

ao direito como um domínio do estado, de instituições e governos, que parecia ser inacessível, 

ou que estaria começando e, ainda de forma tímida e lenta, a reconhecer alguns de seus 

direitos. Mas, em outros muitos, pareciam se referir a outro direito, a outros direitos que 

almejariam conquistar independentemente e sem ter de recorrer ao direito construído pelo 

estado, ao próprio estado e ao sindicato ou a outras instituições. Reivindicando, reclamando, 

performativamente, em seu agir, em seu resistir em face das manifestações de discriminação 

transfóbica e cissexista no cotidiano de trabalho a materialidade desse outro direito, desses 

outros direitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“O final é quando você desiste.” 

Sérgio Vaz 

 

 

 Quando debatemos, dialogamos, conversamos e escrevemos sobre transfobia e 

cissexismo no mundo do trabalho, o foco de nossas atenções costuma se voltar, muitas vezes, 

para os obstáculos que impedem e dificultam o acesso de pessoas trans* ao mercado de 

trabalho formal. Embora seja importante debater, falar, dialogar, conversar e escrever sob esse 

enfoque, na medida em que muitas pessoas trans* não conseguem empregos, trabalhos com 

carteira de trabalho assinada em nosso país. Sendo obrigadas e compelidas ao 

desenvolvimento de trabalhos informais e não regulados (não que a formalidade e a 

regulamentação jurídico-estatal em si proporcionem às trabalhadoras condições de trabalho 

assecuratórias de vidas mais vivíveis), como a prostituição no caso de travestis e mulheres 

transexuais. É, também, importante que debatamos, dialoguemos, conversemos e escrevamos 

sobre as experiências e as vivências de pessoas trans* que conseguem, apesar de inúmeras 

dificuldades, acessar o mercado de trabalho formal. A respeito de suas experiências e 

vivências no ambiente de trabalho. Se são ou não afetadas e conformadas pela transfobia e 

pelo cissexismo. E se são, como o são. A respeito de quais seriam, também, as suas 

repercussões nas vidas das pessoas trans* para além do trabalho. As suas repercussões nas 

formas como performam o gênero, constroem e transformam seus corpos. Nas compreensões 

que constroem de si próprias, da vida e do mundo. 

 A pesquisa apresentada ao menos em parte neste texto pretendeu, justamente, se 

dedicar às experiências e às vivências de pessoas trans* que trabalharam em empresas de 

telemarketing na região metropolitana de São Paulo. Já que o setor de telemarketing 

representa um dos poucos domínios do mercado de trabalho formal ao qual pessoas trans* 

têm acesso facultado, permitido e até mesmo incentivado no Brasil. Os fragmentos de 

histórias, os relatos de mulheres transexuais, homens trans e pessoas trans não-binárias que 

trabalharam no setor apontaram que a discriminação transfóbica e cissexista dificulta e 

impede, por vezes, o acesso de algumas pessoas trans* a esse segmento. Além de 

evidenciarem como a discriminação transfóbica e cissexista afeta e conforma, de diferentes 

formas, embora por vezes semelhantes, não só os seus cotidianos de trabalho, assim como as 
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suas próprias possibilidades de performar o gênero, de construir e transformar os seus corpos, 

de viverem as suas vidas nos ambientes de trabalho e para além deles. Os fragmentos de 

histórias e os relatos contados pelas pessoas trans* que entrevistei apresentaram, ainda, 

algumas das formas pelas quais têm resistido a essa tentativa de controle, à reprodução da 

transfobia e do cissexismo em seus ambientes de trabalho. 

 O Sintratel, enquanto sindicato representativo das trabalhadoras em empresas 

paulistanas de telemarketing (ou um deles), também, mobilizava-se, engajava-se no 

enfrentamento à transfobia e ao cissexismo no setor paulistano de telemarketing. Ao menos 

esta foi, é a minha compreensão, fundada a partir das entrevistas com integrantes da entidade 

e do acompanhamento de algumas de suas atividades. Devo ressaltar, no entanto, que algumas 

das pessoas trans* que entrevistei tinham percepções distintas dessa minha em relação ao 

sindicato e à sua atuação. As suas percepções eram, foram, por vezes, distintas umas das 

outras. Enquanto algumas não percebiam, não notavam impactos do sindicato em seus 

cotidianos de trabalho, em suas vidas. Outras compreendiam que o sindicato seria um 

importante aliado no enfrentamento à transfobia e ao cissexismo, na conscientização sobre os 

direitos das trabalhadoras e na luta por melhores condições de vida. O que não as impedia de, 

por vezes, criticar algumas de suas ações e propor mudanças, melhorias.  

Assim, as resistências do sindicato e das trabalhadoras, em suas propostas, ações, 

expectativas e compreensões de como deveria se dar o enfrentamento à transfobia e ao 

cissexismo convergiam e divergiam, se encontravam ou não se cruzavam. Por vezes, o 

sindicato era acionado ou seu acionamento era visto por trabalhadoras como um mecanismo 

para resistir à transfobia e ao cissexismo. Muitas outras vezes, a resistência acontecia sem a 

participação do sindicato ou de qualquer instituição estatal que fosse (não que o sindicato seja 

uma instituição estatal). Entretanto, tanto em resistências do sindicato como em resistências 

das trabalhadoras, e em suas resistências conjuntas, podia se notar uma disputa dos sentidos 

do direito, do estado, do próprio sindicato e da vida, para assegurar que as identidades de 

gênero autodeterminadas de pessoas trans* fossem reconhecidas e respeitadas em diferentes 

espaços sociais. O sindicato disputava os sentidos do direito, do estado, de si próprio e da vida 

não só através da celebração de instrumentos coletivos negociados com as empresas, de suas 

negociações com elas ou ao atuar no convencimento de instituições estatais da importância de 

suas reivindicações. 

Mas também ao desafiar a perspectiva cisnormativa da vida humana, abordando a 

temática de gênero, sexualidade, raça e classe social nos eventos que realizava. Denunciando 

como alguns dos direitos previstos em instrumentos jurídicos nacionais e internacionais, a 
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despeito de consagrarem conquistas reivindicadas por trabalhadoras e movimentos sociais, 

não ganharam a concretude que se esperava para eles. Apontando alguns dos elementos 

constitutivos das complexas relações entre transfobia, cissexismo, machismo, racismo, 

lesbofobia, bifobia e a exploração capitalista. E alimentando, assim, o entendimento de que a 

atuação do sindicato deveria ser pensada e construída para enfrentar essas diferentes formas 

de discriminação e sujeição. 

A atuação do sindicato, por vezes, tensionava algumas das noções jurídicas 

fundamentais do direito do trabalho, como a de categoria profissional, para alcançar os 

propósitos que justificariam a sua existência e que envolveriam tanto lutar pelos “direitos 

trabalhistas clássicos”, assim como encampar o enfrentamento a série de discriminações, 

desigualdades e violências mencionadas anteriormente. Indicando a sua posição e atuação na 

disputa pelos sentidos do direito, do estado, do sindicato e da vida. As trabalhadoras, também, 

participavam, ativamente, dessa disputa, ao resistirem à transfobia e ao cissexismo 

reproduzidos nas empresas em que trabalhavam. Resistiam ao denunciar as violências e 

discriminações das quais eram vítimas. Ao corrigir as pessoas quando chamadas por elas 

através de seus nomes de registro ou por palavras flexionadas em dissonância às suas 

identidades de gênero autodeterminadas. Ao ocupar espaços cujo acesso lhes era negado. Ao 

persistir na ocupação de espaços cujo seu trânsito era contestado. Ao acolher outra pessoa 

trans* em situação de violência e discriminação. Ao lhe sugerir como agir diante da violência 

e da discriminação de que foi vítima. E de muitas outras formas.  

Assim, a atuação das trabalhadoras no enfrentamento da transfobia e do cissexismo 

nunca poderia ser compreendida como só reativa, mas sempre também como propositiva, 

construtiva. Afinal ela representaria, indicaria a sua reivindicação por condições sociais, 

culturais, jurídicas e econômicas que lhes assegurassem poder viver a vida como desejam e 

como o fazem sem que isso seja motivo de constrangimentos, discriminações e violências. 

Poder performar o gênero, construir e transformar seus corpos como acreditam ser melhor 

para si mesmas. E para isso, pareceu ser preciso resistir contestando as prerrogativas 

asseguradas a empregadores por ocasião do poder diretivo e os deveres atribuídos às 

trabalhadoras em razão da subordinação jurídica. Recorrendo ao direito e às instituições 

estatais para reconhecer ou produzir os direitos que reivindicavam para si. E, por fim, 

construindo elas mesmas, sozinhas ou em articulação com outras pessoas, na concretude de 

suas vidas, os direitos, um direito que lhes permitam viver vidas que valham a pena serem 

vividas. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidada(o) para participar da pesquisa “REFLEXÕES JURÍDICAS SOBRE 

ESTRATÉGIAS SINDICAIS DE ENFRENTAMENTO À TRANSFOBIA NAS CENTRAIS DE 

TELEATIVIDADES”. O objetivo desta pesquisa é identificar se as estratégias de enfrentamento à 

transfobia reproduzida no setor de telemarketing, no mundo do trabalho e em outras dimensões da vida 

humana propostas e adotadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing e Empregados em 

Empresas de Telemarketing da Cidade de São Paulo e Grande São Paulo (Sintratel) possibilitam às 

teleoperadoras e aos teleoperadores transexuais e travestis vivenciarem suas identidades de gênero em seus 

ambientes de trabalho e fora deles sem sentirem medo ou sofrerem quaisquer tipos de violência ou de 

discriminação. Para tanto, o desenvolvimento da pesquisa será pautado na adoção dos seguintes métodos: 

observação participante, entrevistas semiestruturadas e análise de documentos. Assim, gostaríamos de 

consultá-la(o) sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

 O procedimento para o qual você está sendo convidada(o) a participar consiste em uma entrevista 

semiestruturada. Estimamos que a entrevista dure cerca de 1 (uma) hora. Pedimos a sua autorização para a 

gravação do áudio da entrevista, que será, em um momento posterior, transcrito. Os dados coletados na 

entrevista e na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) 

anos em seu gabinete, na sala 504 do Edifício Villas Bôas da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

de Minas Gerais, e após esse tempo serão destruídos. A realização da entrevista pode acarretar como 

possíveis riscos: incômodos, desconfortos e reações adversas em virtude da indagação acerca de assuntos 

relacionados ao cotidiano de trabalho e a temas de cunho pessoal. A fim de eliminar a possibilidade de 

concretização desses possíveis riscos, informamos que, caso você se sinta desconfortável ou incomodada(o) 

em responder algum questionamento ou até mesmo uma série de questionamentos, não precisará fazê-lo, 

podendo interromper a entrevista a qualquer momento e solicitar que as informações prestadas não sejam 

utilizadas na pesquisa. A pesquisa apresenta como possíveis benefícios: 1) visibilizar os efeitos negativos 

provocados pela discriminação contra travestis e transexuais (transfobia) reproduzida no mundo do trabalho 

e em outras dimensões sociais na vida dessas pessoas; 2) questionar e contestar as expectativas e as normas 

sociais e culturais quanto aos modos considerados como possíveis e legítimos para vivenciar o gênero no 

mundo e, assim, possibilitar a compreensão das existências, vivências e experiências de travestis e 

transexuais fora de marcos estigmatizantes; 3) evidenciar a importância do engajamento sindical no 

enfrentamento à transfobia; e, por fim, 4) contribuir para mudar, ainda que de forma parcial e limitada, a 

realidade do mundo do trabalho para que travestis e transexuais possam acessá-lo sem sofrerem qualquer 

tipo de discriminação. 

 Sua participação na pesquisa não terá nenhum custo e será voluntária, ou seja, não implicará no 

recebimento de qualquer remuneração. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos 

provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. O seu nome não será divulgado 

em trabalhos que venham a ser publicados para a veiculação dos resultados da pesquisa para a comunidade 

acadêmica, sendo mantido o mais rigoroso sigilo mediante a omissão total de informações que permitam 

identificá-la(o). Você é livre para participar da pesquisa, para recusar-se a participar dela, para retirar seu 

consentimento ou para interromper sua participação a qualquer momento. A recusa em participar não irá 

acarretar em nenhuma penalidade, tampouco em nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores 

responsáveis pela condução do estudo. Caso você não queira que algum dado seja utilizado na pesquisa, 

basta fazer solicitação neste sentido a qualquer momento. Os dados e informações coletados serão 

utilizados somente nesta pesquisa. Os resultados da pesquisa serão apresentados sob a forma de uma 

dissertação de mestrado e de artigos científicos e trabalhos acadêmicos a serem apresentados em eventos 

científicos, bem como compartilhados com você via e-mail. 
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 Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será 

arquivada pelo pesquisador responsável, em Belo Horizonte/MG, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, _____________________________________________, portador(a) do documento de identidade nº 

____________________ fui informada(o) dos objetivos, métodos, riscos e benefícios da pesquisa 

“REFLEXÕES JURÍDICAS SOBRE ESTRATÉGIAS SINDICAIS DE ENFRENTAMENTO À 

TRANSFOBIA NAS CENTRAIS DE TELEATIVIDADES”, de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 

decisão de participar se assim o desejar. 

(      ) Concordo com a gravação do áudio da entrevista e a sua posterior transcrição. 

(      ) Não concordo com a gravação do áudio da entrevista e a sua posterior transcrição. 

 

 

Rubrica do pesquisador responsável: _________________   Rubrica do pesquisador: _________________ 
 

Rubrica da(o) participante:__________________ 

 

Declaro que concordo em participar desta pesquisa. Recebi uma via original deste termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado por mim e pelos pesquisadores, que me deram a oportunidade 

de ler e esclarecer todas as minhas dúvidas. 

 

 

 

Nome da(o) participante                                                                                          Data 

 

 

E-mail da(o) participante:_________________________________________________________________ 

 

 

 

Assinatura da(o) participante 

 

 

 

Nome completo do Pesquisador Responsável: Pedro Augusto Gravatá Nicoli 

Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 

Endereço: Rua Sergipe nº 1254, apartamento 501, bairro: Savassi 

CEP: 30.130-171 / Belo Horizonte – MG 

Telefone: (31) 99178-2162 

E-mail: pedrogravata@gmail.com 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável                                                                                           Data 

 

 

 

Nome completo do Pesquisador: Flávio Malta Fleury 

Mestrando em Direito e Justiça pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de 

Minas Gerais 

Endereço: SHIS QL 24 conjunto 8 casa 16, bairro: Lago Sul 
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CEP: 71.665-085 / Brasília – DF 

Telefone: (61) 99684-3006 

E-mail: flaviomfleury@gmail.com 

 

 

Assinatura do pesquisador                                                                                                         Data 

 

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

COEP-UFMG - Comissão de Ética em Pesquisa da UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6627. Unidade Administrativa II - 2º andar - Sala 2005.  

Campus Pampulha. Belo Horizonte, MG – Brasil. CEP: 31270-901. 

E-mail: coep@prpq.ufmg.br. Telefone: (31) 3409-4592. 

mailto:coep@prpq.ufmg.br


248 

 

APÊNDICE B – Questionário das entrevistas com trabalhadoras trans* 

 

1) Como você prefere ser chamada/chamado? 

2) Qual é a sua idade? 

3) Como você se identifica em relação ao gênero?  

4) Como você se identifica em relação à orientação sexual?  

5) Como você se autodeclara em relação à raça? 

6) Você é portadora/portador de algum tipo de deficiência? Em caso afirmativo, qual?103 

7) Qual é o seu nível de escolaridade? Em caso de interrupção dos estudos, você poderia, por 

favor, relatar os motivos pelos quais não deu continuidade a eles? 

8) Qual é a sua relação com o trabalho? Com quantos anos você começou a trabalhar? Quais 

trabalhos já desempenhou ao longo da vida? 

9) Sua experiência profissional no setor de telemarketing foi o seu primeiro emprego formal? 

Em caso negativo, qual foi sua primeira experiência de emprego formal? 

10) Você desempenhou alguma atividade remunerada no mercado de trabalho informal 

anteriormente ao seu primeiro emprego formal? 

11) Você desempenha alguma atividade remunerada informal no momento? 

12) Você estuda no momento? Em caso afirmativo, faz qual curso? 

13) Atualmente, você trabalha com carteira assinada ou exerce algum emprego formal? Em 

caso afirmativo, trabalha para qual/quais empresa/empresas? 

14) Qual é a sua renda média mensal atual? Você já ganhou mais em algum outro trabalho?  

15) O que te levou a trabalhar no setor de telemarketing? 

16) Como você ficou sabendo da vaga de emprego no setor de telemarketing? 

17) Como se deu o processo seletivo para contratação e admissão no setor de telemarketing? 

18) Como é a sua relação com a/as empresa/empresas para a/as qual/quais trabalha? 

19) Como é o seu cotidiano de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Quais 

atividades você desempenha ao longo de um dia do trabalho? 

20) Como é e o que você acha da infraestrutura do seu local de trabalho e dos seus 

equipamentos de trabalho?  

 
103 Aprendi, pouco antes de finalizar a redação deste texto, com uma querida amiga, Gabriella Sabatini, que o 

politicamente correto seria perguntar se uma pessoa é deficiente. E não se ela seria portadora de deficiência. 

Gostaria de aproveitar para afirmar que tampouco é politicamente correto chamar, dizer que uma pessoa 

deficiente é portadora de necessidades especiais. Entretanto, deixo registrado, aqui, que a expressão utilizada em 

uma das perguntas do questionário foi “portadora/portador de algum tipo de deficiência”, pois foi assim que o 

questionário foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da universidade federal de Minas Gerais, mas 

sobretudo e principalmente, porque foi assim, utilizando essa expressão, que eu enviei os questionários às 

pessoas que participaram da pesquisa. 
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21) Qual é a sua opinião em relação a como ocorrem a definição, a cobrança e a fiscalização 

das metas de trabalho a serem alcançadas? 

22) Quantas pausas para ida ao banheiro e para realização de lanches e refeições você é 

autorizada/autorizado a fazer ao longo do dia? Quanto tempo de duração elas têm? Você as 

considera suficientes? 

23) Na empresa em que você trabalha, há alguma política de respeito ao uso do banheiro 

correspondente ao gênero autodeterminado por parte de trabalhadoras e trabalhadores 

transexuais e travestis? 

24) Como se dá a sua convivência com as outras teleoperadoras e os outros teleoperadores? 

25) Como é a sua relação com supervisoras/supervisores, coordenadoras/coordenadores, 

gerentes e consumidoras/consumidores? 

26) Há outras trabalhadoras e outros trabalhadores transexuais e travestis em seu local de 

trabalho? 

27) Você já foi vítima de algum tipo de preconceito ou de assédio em seu local de trabalho ou 

durante o processo de contratação e admissão? Em caso afirmativo, poderia, por favor, contar 

um pouco sobre o que aconteceu? 

28) Você presenciou ou soube de algum caso de discriminação ou violência contra transexuais 

ou travestis no ambiente de trabalho? Em caso afirmativo, poderia, por favor, contar um 

pouco sobre o que aconteceu? Você foi vítima de algum tipo de discriminação ou violência 

por ser transexual ou travesti no ambiente de trabalho?  

29) Em caso afirmativo, houve algum tipo de reação por parte do Sintratel ou de algum outro 

sindicato ao caso de discriminação ou de violência conhecido/presenciado/vivenciado? Houve 

algum tipo de reação por parte das próprias trabalhadoras e dos próprios trabalhadores a esse 

episódio? 

30) Caso você fosse vítima de violência ou de discriminação no ambiente de trabalho ou caso 

enfrentasse qualquer problema relacionado ao trabalho, a quem recorreria? A alguém em 

específico? A algum grupo de pessoas determinadas? A algum sindicato? A algum 

movimento social? A alguma instituição estatal? A alguma organização não governamental? 

31) Você acredita que a sua identidade de gênero e a identidade de gênero de teleoperadoras e 

teleoperadores transexuais e travestis são reconhecidas e respeitadas no ambiente de trabalho 

por parte das/dos colegas de trabalho, superiores e consumidoras/consumidores? 

32) Você usa o nome que lhe foi dado quando do nascimento, retificou o nome contido em 

seus documentos de identificação ou utiliza nome social? 

33) Seu nome é respeitado por parte de suas/seus colegas de trabalho e superiores?  
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34) Nas chamadas efetuadas por ocasião de seu trabalho, qual nome usa? É ou já foi 

obrigada/obrigado a se apresentar por um nome diferente daquele que utiliza? 

35) Na empresa em que você trabalha, há alguma política de respeito ao nome social? A 

empresa retifica o nome e o gênero contidos em crachá, em e-mail corporativo, na carteira de 

trabalho e previdência social e em outros documentos no caso de opção por parte da 

teleoperadora ou do teleoperador em adotar o nome social?  

36) A empresa altera o nome e o gênero contidos nos documentos anteriormente mencionados 

mediante solicitação da teleoperadora ou do teleoperador que efetuou alteração dessas 

informações em seu registro civil? 

37) Quais são os aspectos que você considera como positivos em seu trabalho? 

38) Quais são os aspectos que você considera como negativos em seu trabalho? 

39) Você já se sentiu triste, desmotivada/desmotivado, desanimada/desanimado ou 

exausta/exausto alguma vez por conta do seu trabalho? 

40) Você acredita ter adoecido em razão de seu emprego no setor de telemarketing? Em caso 

afirmativo, você poderia, por favor, relatar quais impactos acredita terem sido causados a sua 

saúde em razão do trabalho? 

41) Você pretende continuar trabalhando no setor de telemarketing ou se tivesse oportunidade 

mudaria de emprego? Por quê? 

42) Você é filiada/filiado a algum sindicato? Em caso afirmativo, qual? 

43) Você já participou de atividades convocadas e promovidas pelo sindicato, como festas, 

reuniões, greves, assembleias? Em caso afirmativo, você poderia contar, por favor, um pouco 

sobre suas experiências? Em caso negativo, por quê optou por não participar? 

44) O Sintratel ou outro sindicato se encontra, de alguma forma, presente no local de trabalho 

ou em diálogo com as teleoperadoras e os teleoperadores e atento às suas demandas e 

reivindicações? 

45) Você acredita que o Sintratel desenvolva ações voltadas especificamente ao 

enfrentamento da discriminação praticada contra transexuais e travestis nos call centers 

paulistanos ou em outros espaços sociais, como nas casas, nas escolas, em espaços públicos? 

Em caso afirmativo, você poderia, por favor, descrever essas ações? 

46) Em caso afirmativo, você acredita que essas ações contribuíram ou têm potencial para 

contribuir para a redução ou a eliminação do preconceito contra transexuais e travestis no 

ambiente de trabalho e em outros espaços sociais? De que forma acredita que isso aconteceu 

ou pode vir a acontecer?
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APÊNDICE C – Questionário das entrevistas com dirigentes sindicais 

 

1) Como você prefere ser chamada/chamado? 

2) Qual é a sua idade? 

3) Como você se identifica em relação ao gênero? 

4) Como você se identifica em relação à orientação sexual? 

5) Como você se autodeclara em relação à raça? 

6) Você é portadora/portador de algum tipo de deficiência? Em caso afirmativo, qual? 

7) Qual é o seu nível de escolaridade? Em caso de interrupção dos estudos, você poderia, por 

favor, relatar os motivos pelos quais não deu continuidade a eles? 

8) Você se encontra, atualmente, empregada/empregado? Em caso afirmativo, está 

desenvolvendo qual atividade remunerada e para qual empresa está trabalhando? 

9) Qual é a sua relação com o trabalho? Com quantos anos você começou a trabalhar? Quais 

trabalhos já desempenhou ao longo da vida? 

10) Você poderia, por favor, contar um pouco sobre sua história de envolvimento com o 

sindicalismo? Integrou o sindicato de alguma outra categoria profissional que não a das 

teleoperadoras e dos teleoperadores? Integrou algum outro sindicato que não o Sintratel? 

11) Há quanto tempo você integra o Sintratel? O que te levou a participar dele? 

12) Como você avalia o nível de sindicalização entre as teleoperadoras e os teleoperadores na 

região metropolitana de São Paulo? O que acredita contribuir para este cenário? 

13) Quais são as ações e as estratégias do sindicato para estimular a sindicalização de 

teleoperadoras e teleoperadores? 

14) O sindicato encontra-se presente, de alguma forma, nos call centers paulistanos, no 

cotidiano de trabalho das teleoperadoras e dos teleoperadores? 

15) Existe algum diálogo entre as dirigentes e os dirigentes sindicais e as teleoperadoras e os 

teleoperadores? Por meio de quais canais e meios se dá essa comunicação? 

16) As teleoperadoras e os teleoperadores costumam se engajar e participar das atividades 

deflagradas e desenvolvidas pelo sindicato? Em caso afirmativo, de que tipo de atividades 

participam? O que acredita que as impelem a participar ou as motiva a deixar de participar das 

ações do sindicato? 

17) Quais são as atividades, usualmente, concebidas e desenvolvidas pelo sindicato para 

defesa dos direitos e das demandas das teleoperadoras e dos teleoperadores?  

18) Quais são os objetivos do Sintratel? Como eles foram traçados? As teleoperadoras e os 

teleoperadores participaram, de alguma forma, de sua definição? 
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19) O combate à discriminação e ao assédio no contexto das relações de trabalho se encontra 

presente nas pautas de atuação e articulação do sindicato? Em caso afirmativo, você poderia, 

por favor, relatar quais seriam as ações concebidas para enfrentamento da discriminação e do 

assédio? 

20) O sindicato desenvolve ações específicas para combate ao sexismo, ao racismo e à 

LGBTfobia nos call centers, no mundo do trabalho e em espaços públicos? Em caso 

afirmativo, você poderia, por favor, relatar quais seriam elas? 

21) O sindicato apresenta algum tipo de diálogo ou interlocução com outras entidades 

sindicais, tanto representativas de teleoperadoras e teleoperadores como de trabalhadoras e 

trabalhadores de outras categorias profissionais? 

22) O sindicato apresenta algum tipo de diálogo ou interlocução com movimentos sociais, em 

especial o movimento social LGBT+? 

23) Quais foram os impactos da reforma trabalhista na organização e articulação do sindicato 

e de suas atividades? Você acredita que a reforma afete, de forma específica, as vidas de 

transexuais e travestis?  

24) Em sua opinião e com base em suas vivências, você considera existir um número 

considerável de transexuais e travestis trabalhando no setor de telemarketing na região 

metropolitana de São Paulo? Por que acredita que esta presença se dá nesse nicho específico 

do mercado de trabalho formal? 

25) O Sintratel concebe e desenvolve ações para o enfrentamento da transfobia no âmbito dos 

call centers paulistanos ou em outros espaços sociais, como nas casas, nas escolas, em espaços 

públicos? Em caso afirmativo, quais atividades seriam essas?  

26) A concepção dessas ações se deu por algum tipo de demanda por parte de trabalhadoras e 

trabalhadores transexuais e travestis? O que ensejou o Sintratel a participar da luta de 

enfrentamento à transfobia reproduzida no mundo do trabalho e em outros espaços sociais? 

27) Você acredita que a reforma trabalhista afete, de alguma maneira, a atuação do Sintratel 

no enfrentamento da transfobia? 

28) Você acredita que o Sintratel tem conseguido atender, por meio de suas ações, os 

objetivos aos quais se propõem, bem como as demandas e as reivindicações das 

teleoperadoras e dos teleoperadores? 

29) Você acredita que o Sintratel tem contribuído para que transexuais e travestis possam 

vivenciar suas identidades de gênero em seus ambientes de trabalho e em outros espaços 

sociais sem que sejam vítimas de violências e discriminações? 
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ANEXO A – Comprovante de aprovação da realização da pesquisa pelo comitê de ética 

em pesquisa da universidade federal de Minas Gerais
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ANEXO B – Ficha de associação ao Sintratel 
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ANEXO C – Revista “O Script: O mundo do telemarketing em revista” 
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ANEXO D – Revista “Percepções sobre a naturalização da diversidade humana” 
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ANEXO E – Revista “Percepções sobre o racismo estrutural e seus efeitos na Sociedade 

Brasileira” 

 






































































































