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RESUMO

De modo geral, a sociedade é excludente com aqueles que não fazem parte dos

gêneros binários e limita seu acesso a produtos de moda, cerceando as possibilidades

de sua expressão identitária. Entre essas pessoas estão as mulheres transgêneros, que

tem dificuldades de encontrar um calçado adequado ao seu corpo devido às diferenças

antropométricas existentes entre o pé masculino e feminino. Este artigo visa estudar

essas divergências realizando um comparativo dos padrões já existentes, utilizando as

medidas apresentadas no livro de Tilley (2007) como fonte de análise. Para obtenção

dos resultados foi utilizada metodologia aplicada e exploratória, com obtenção de

dados qualitativos através do exame de materiais já publicados. Os resultados

encontrados apontam para diferenças sutis, apresentando uma diferença de até 3,4

pontos no Sistema de Ponto Francês entre o pé feminino e masculino, assim como uma

discrepância na região metatarsina de ambos, o que demonstra a necessidade de

adaptação do calçado voltado a mulheres transgênero. Ao final do estudo apresenta-se
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uma sugestão de tabela de medidas que podem auxiliar na confecção de fôrmas para

calçados destinados a mulheres trans..
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