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A expressão transgênero é bastante abrangente e inclui toda pessoa que sente 
pertencer ao gênero oposto, a ambos ou a nenhum dos dois sexos tradicionais, 
independente da orientação sexual. O sexo está ligado ao órgão genital, e o gênero 
ao comportamento e atitude que a sociedade espera. O objetivo deste trabalho é 
esclarecer o que significa ser trangênero relacionando as dificuldades, preconceitos e 
barreiras que eles (ou elas) enfrentam no seu cotidiano. Justifica-se o presente 
trabalho porque considera-se esse assunto atual, polêmico, pouco enfocado na 
escola, além de que percebemos que há muitas dúvidas em relação a esse tema. A 
metodologia utilizada foi através de pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, 
por meio de instrumento de coleta de dados utilizando-se uma entrevista estruturada 
realizada com a transgênero A.C., onde foi possível constatar que não é fácil lidar com 
os sentimentos e os conflitos provocados pelo processo de se reconhecer e se aceitar, 
além de que costumam fazer uso de tratamento hormonal para alterar as formas do 
corpo e muitas vezes sofrem discriminações. Através dos estudos realizados para 
escrever este trabalho foi possível verificar que a insatisfação com o corpo e o sexo 
biológico começa cedo, havendo casos de crianças com 3 ou 4 anos que já 
demonstram ser transgêneros, além de que existem poucos dados estatísticos 
confiáveis sobre as pessoas transgênero, isto se deve, provavelmente, porque precisam 
viver em sigilo devido ao preconceito e a violência. Sendo que a intolerância poderia ser 
evitada através da compreensão da problemática, pois conhecer é a melhor maneira 
de combater o preconceito e acolher as pessoas transgênero. Ficou incontestável que 
acontecem muitas situações na vida dessas pessoas que as levam a diversas formas 
de sofrimento. Locais que deveriam servir como bases na vida, como a família e a 
escola, transformam-se em locais de exclusão a partir das primeiras demonstrações 
da diferença. Conclui-se que devido à falta de informação o preconceito se amplia e o 
tratamento que poderia ser simples acaba por ser mais um peso para o indíviduo. 
 

 
 


