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RESUMO 

O projeto visa a demonstrar a dificuldade que uma pessoa transgênera encontra 

numa sociedade contemporânea, para ter seus direitos básicos efetivados. O 

Estado, prega a liberdade de expressão com magnificência na sua carta maior, 

a Constituição. Entretanto, a realidade é bem diferente daquela contida no papel. 

No Brasil, pessoas que tem orientação sexual diferente da que nasceu, 

enfrentam os mais variados problemas, desde acesso aos direitos fundamentais 

até o preconceito enraizado na sociedade, sendo este último o propulsor para os 

demais. A partir do momento que os transgêneros forem vistos como sujeitos de 

direitos e deveres, iremos conseguir uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

INTRODUÇÃO 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara ao dispor que todos as 

pessoas devem usufruir dos direitos e liberdades contidas na própria declaração, 

sem distinção de sexo, cor, religião, posição política ou situação financeira. 

Nessa mesma linha de intelecção, a Constituição Federal no artigo 5º preconiza 

que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

Partindo da premissa que todos os cidadãos têm direitos e deveres, entramos 

num dilema ao aborda a aplicabilidade de tais direitos para as pessoas 

transgêneras. Termo esse utilizado definir as pessoas que não se sentem 

confortáveis com o gênero que nasceu. Estes sentem que não pertencem aquele 

corpo, pois nascem com um corpo e possuem conformação psicológica distinta.  

Tido anteriormente pelos profissionais da área medica, como um transtorno ou 

distúrbio de identidade sexual.  

No Brasil não há legislação específica que ampara os transgêneros, que face a 

isso são discriminados, sofrendo desde que tomam a decisão de serem quem 

são de verdade. Para se ter uma ideia dessa discriminação, um dado contido no 

relatório de 2016 da associação GGB (Grupo Gay Bahia) e levantado pela 

mesma, constatou que a cada 25 horas um membro do grupo LGBT é 

assassinado no país. 

Os transgêneros enfrentam situações complicadas, dentro dos lares e fora deles, 

pois, não conseguem facilmente mudar o nome, a cirurgia de resignação sexual 

é demorada, tem um enorme impasse para utilizar os compartimentos públicos, 

conforme sua orientação sexual, não consegue concluir os estudos, que 

desencadeia na desqualificação para o mercado de trabalho. 

 

OBJETIVOS  

O objetivo é expor para todos a necessidade de positivar os direitos dessas 

pessoas que fazem parte de um grupo minoritário, que está crescendo e precisa 

de ver e voz para fazer acontecer os seus direitos. Através de uma análise crítica 

e multidisciplinar sobre a consagração dos direitos dos transgêneros. 



 

METODOLOGIA 

O estudo do presente artigo está estruturado na metodologia qualitativa, 

utilizando pesquisas teóricas, conceitos analíticos, observação e análise de 

jurisprudências.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A pessoa transgênera/transexual se depara como uma série de dificuldades, 

desde quando acordam até quando vão dormir, pois a rejeição começa dentro 

do próprio lar, o que faz com que muitas dessas pessoas saiam de casa e vão 

tentar sobreviver longe daqueles que devem dar amor, carinho e proteção.  

Na sociedade, não são vistas com bons olhos, pelo fato do preconceito está 

enraizado, barrando as pessoas de respeitar as diferenças do próximo, seja elas 

quais forem. Estas atitudes impedem que os transgêneros de continuidade aos 

estudos, pois a violência está presente nestes locais. A baixa escolaridade acaba 

afastando os transgêneros das vagas de emprego por não se enquadrarem nos 

perfis das vagas existentes. 

Para adentrar o banheiro público referente a sua orientação sexual, além de 

muitas vezes não ocorrer tal ato, quando ocorre é um momento vexatório, algo 

que é simples para quaisquer outras pessoas, torna-se um “pesadelo” para os 

transgêneros, que não sentem nenhum conforto com o sexo que nasceu, 

identificando-se com o sexo oposto e buscam sua plenitude para que possam 

viver felizes e realizados, mesmo enfrentando diariamente os insultos de uma 

sociedade preconceituosa. 

O projeto de lei Nº 5002/2013 que tramita no Congresso Nacional, de autoria dos 

deputados Jean Wyllys (PSOL/RJ) e Erika Kokay (PT/DF), dispondo sobre o 

direito à identidade de gênero e alteração do art. 58 da Lei nº 6.015 de 31 de 

dezembro de 1973, que tornará a cirurgia de redesignação sexual e a mudança 

no nome em procedimentos menos burocráticos. 

Quando tudo isso inexiste ou existe de forma mascarada ou até mesmo parcial, 

a pessoa trans não se sente completa para que possa viver com dignidade, 

mesmo sendo detentoras de direitos que infelizmente ficam à letra da lei. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os transgêneros tem conquistado visibilidade, através da mídia, personagens de 

novela abordando o tema, pessoas trans compartilhando suas histórias de vida 

pelo youtube, conquistas na mudança do nome, cirurgia e demais. Tais 

conquistas fomentam em um maior conhecimento e um passo para destruir com 

o preconceito. Sobre esse viés, salienta-se, a necessidade do país em criar leis 



que possam da tranquilidade a um transgênero de ter seus direitos civis básicos 

efetivados, cumprindo, portanto, com o papel de tratar todos de igual forma.  
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